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Wszystko wiąże się ze wszystkim, ale obiekty 

bliskie są ze sobą bardziej powiązane niż 

obiekty odległe. 

 

I prawo geografii Toblera 
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WSTĘP 

 

 

 

 

„Na pocątku wsędy byli górole”1 – tymi słowami Józef Tischner otwiera swoją Historię 

filozofii po góralsku, jednak przed góralami takimi, jakich znamy obecnie, byli skromni 

mieszkańcy gór, których odkryli i spopularyzowali młodopolanie, jednocześnie tchnąc ducha 

w góralszczyznę, o czym pisał Witkiewicz w następujących słowach: 

 

Lud podtatrzański, który dużo zapewne zawdzięcza przybyszom z dolin – 
inteligencji, którą tu ściągają Tatry i która przyniosła nie tylko pieniądze, ale i 
trochę lepszych myśli i uczuć, znalazł w swoim ubogim na pozór skarbcu 
chłopskim kilka cennych klejnotów, którymi się wypłaca za to, co ludzie 
dólscy mu dali.2 

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż górale, wraz ze swoim folklorem, obyczajami, 

wierzeniami, muzyką oraz gwarą, oddziałali na literaturę młodopolską, podobnie jak dzieła 

literackie wpłynęły na mentalność Podhalan. Niemniej ważna jest sama przestrzeń 

podhalańska, z jaką weszli w relacje literaci końca XIX wieku.  

Przed rozpoczęciem rozważań na temat związku przestrzeni podhalańskiej z literaturą 

Młodej Polski, chciałbym przybliżyć mój stosunek do gór i Podhala. Wydaje mi się bowiem, 

że w wypadku tematu związanego z zagadnieniami regionalnymi, bardzo istotna jest 

perspektywa, z jakiej prowadzi się badania, a także własne miejsce na mapie a zarazem w 

rzeczywistej przestrzeni, które stanowi w tym wypadku punkt odniesienia. 

 Dzieciństwo spędziłem w Rabie Wyżnej. Widok gór za oknem, dźwięk gwary oraz 

folklor były dla mnie tak naturalne, iż nie podlegały one najmniejszej refleksji, dopiero podczas 

wycieczek szkolnych czy obozów letnich szybko pojawiała się tęsknota za dobrze znaną, 

domową przestrzenią. Przebywając poza regionem w pierwszej kolejności spostrzegałem 

poziomą linię horyzontu, a dopiero później zwracałem uwagę na przyrodę, architekturę czy 

zabytki. 

O ile miłość do gór jest u mnie stała, o tyle moje poglądy, dotyczące góralszczyzny 

ewoluowały, podobnie jak poczucie tożsamości. Pierwsza poważniejsza refleksja nad moim 

                                                 
1 Józef Tischner, Historia filozofii po góralski, Kraków 2008, s. 5. 
2 Stanisław Witkiewicz, Ociec Nędza, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 139. 
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związkiem z regionem pojawiła się podczas nauki w Technikum Budownictwa Regionalnego 

w Zakopanem. Pobyt w stolicy Tatr podważył u mnie poczucie góralskiej tożsamości, gdyż dla 

większości kolegów (jak również nauczycieli) definicja górala dotyczyła tylko i wyłącznie 

ludzi, mieszkających w Zakopanem i okolicach; mieszkańcy północnego Podhala byli co 

najwyżej góralami drugiej kategorii.3 Dopiero studia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Nowym Targu pomogły mi na nowo odnaleźć swoje miejsce w regionie. 

Uczelnia, prócz dialektologii, prowadziła wiele zajęć, dotyczących Podhala; zdobycie wiedzy 

na temat jego historii i kultury, jak również kontakt z ludźmi z różnych części regionu sprawiły, 

że odbudowałem przestrzenno-kulturową tożsamość; zdałem sobie również sprawę z faktu, iż 

to góry są wyznacznikiem mojej tożsamości, zaś folklor stanowi jej dopełnienie.  

Kolejną (ostatnią) zmianę w moim postrzeganiu góralszczyzny spowodowało związanie 

się z Rabką, gdzie po studiach rozpocząłem pracę w bibliotece pedagogicznej; co ciekawe, 

mimo że mieszkałem zaledwie dziesięć kilometrów od tej miejscowości, to przez całe 

dzieciństwo, aż do ukończenia studiów bardziej po drodze było mi do Nowego Targu, Czarnego 

Dunajca czy Dzianisza; w żaden sposób nie identyfikowałem się z Rabką, co stanowi dowód 

na zaobserwowaną przez znawców regionu specyfikę „Zdroju” jako swoistej izolowanej 

enklawy. Kontakt z mieszkańcami uzdrowiska, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, a 

także współpraca z Muzeum imienia Władysława Orkana w połączeniu z dotychczasowym 

doświadczeniem regionu stopniowo uświadomiły mi wewnętrzne zróżnicowanie Podhala. 

Zauważyłem też, że północna część regionu nie jest tak hermetyczna jak Podtatrze, czego 

najlepszym dowodem jest to, iż turystów nie nazywa się tu „ceprami”. Ponadto Rabka jako 

kameralne, nieco senne uzdrowisko ma zupełnie inny charakter niż pełne turystów Zakopane 

czy Nowy Targ – dla mieszkańców Podhala niekwestionowana stolica regionu.4 Trzeba 

przyznać jednak, że Rabka zmienia się ostatnio i z roku na rok przybywa tu coraz więcej 

wczasowiczów. W uzdrowisku rośnie też świadomość historii tego miejsca i jego związków z 

literaturą, czego dowodem wydana niedawno monografia.5 

Obecnie wraz z żoną (rodowitą rabczanką) i synem mieszkam na stałe w Rabce. 

Wędrując po Gorcach i widząc w oddali Tatry dostrzegam silną zależność pomiędzy 

                                                 
3 Warto w tym miejscu wspomnieć, że Technikum Budowlane im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, 
nie licząc lekcji poświęconych budownictwu regionalnemu na kierunku budownictwo regionalne, podczas mojej 
nauki nie prowadziło żadnych zajęć odnoszących się do regionu, jego historii czy tradycji. 
4 Antoni Kroh przypomina, że Nowy Targ był przez mieszkańców Podhala najczęściej nazywany po prostu 
„Miastem”. (Zob. Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, bmw 2013). 
5 Zob. Rabka w literaturze, literaci w Rabce, pod red. Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza, Rabka-Zdrój 2018. 
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przestrzenią a moim życiem; jest to związek nie tylko z kolejnymi etapami edukacji czy 

zmianami światopoglądowymi, ale przede wszystkim z uczuciami oraz emocjami, jakie 

towarzyszyły mi podczas mojej obecności i nieobecności na Podhalu. 

Młodopolskie zainteresowanie Tatrami doczekało się wielu znakomitych opracowań. 

Badacze wnikliwie przeanalizowali literaturę przełomu XIX i XX wieku związaną z Podhalem, 

by przywołać tylko takich literaturoznawców jak Stanisław Pigoń, Maria Podraza-

Kwiatkowska, Jacek Kolbuszewski, Włodzimierz Wnuk, Stanisław Piotrowski, Jan Majda, 

Jerzy Waligóra, Jan Wiktor, Anna Mlekodaj czy Jakub Żmidziński.  

Celem niniejszej rozprawy było ukazanie związków pomiędzy literaturą młodopolską, 

kulturą i przestrzenią podhalańską. W oparciu o narzędzie badawcze, jakim jest geopoetyka, 

zostały omówione różne aspekty przestrzeni literackiej i rzeczywistej; ukazano ich wzajemne 

korelacje, zależności, podobieństwa oraz różnice. 

W pracy opisana została kultura podhalańska, jak również młodopolska ingerencja w 

region, która przesądziła nie tylko o odbiorze przestrzeni i kultury góralskiej, ale zbudowała jej 

tożsamość. 

Rozprawa złożona jest z dziewięciu części. Rozdział I nosi tytuł Świadomość 

przestrzeni i składa się z trzech podrozdziałów zatytułowanych kolejno: Przestrzeń rzeczywista 

i wyobrażona człowieka, Geopoetyka jako kulturowy język przestrzeni, Mit, mitologizacja, 

mitologia. W pierwszym podrozdziale zostały szczegółowo omówione kwestie związane z 

przestrzenią, przedstawiono jej rodzaje oraz to, w jaki sposób człowiek ją odbiera. Drugi 

podrozdział zawiera informacje na temat narzędzia badawczego, jakim jest geopoetyka. Trzeci 

z kolei koncentruje się na pojęciu mitu, gdyż jest ono niezwykle istotne dla niniejszej rozprawy 

z uwagi na mitologizację Podhala, której dokonywali pisarze przełomu XIX i XX wieku. 

 Drugi rozdział (Antropologia przestrzeni podhalańskiej. Kultura regionu) zawiera 

charakterystykę kultury podhalańskiej. Zostały opisane w nim najważniejsze aspekty kulturowe 

związane z regionem. Z kolei rozdział trzeci ukazuje twórczość ludową Podhala, która wiąże 

się z przestrzenią góralską. Zaprezentowane zostały w nim wybrane utwory poetów 

regionalnych. 

 Rozdział czwarty zatytułowany „Młoda Polska tatrzańska”, czyli wpływ przestrzeni 

podhalańskiej na twórczość literacką modernizmu stanowi najważniejszą część niniejszej 

rozprawy. Podzielony on został na następujące podrozdziały: Interakcje pomiędzy przestrzenią 

podhalańską a literaturą młodopolską, Topografia Podhala w literaturze modernistycznej, 

Miejsca ucieczki, Miejsca pamięci i niepamięci, Miejsca święte, Miejsca przeklęte, Miejsca 

magiczne, Miejsca – widma, Miejsca tożsamości. Pierwszy podrozdział dotyczy relacji, jakie 
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zachodziły między przestrzenią podhalańską a literaturą Młodej Polski. Drugi zawiera 

informacje na temat konkretnych miejsc opisywanych przez literaturę przełomu XIX i XX 

wieku. W pozostałych, przestrzeń została podzielona na fragmenty nacechowane znaczeniowo; 

każdy z modułów przestrzennych dokładnie omówiono w oparciu o młodopolskie teksty. 

 W rozdziale piątym przedstawiono mitologizację regionu, której dokonali artyści 

młodopolscy. Z kolei rozdział szósty zawiera analizę tekstów, demitologizujących przestrzeń 

podhalańską.  

 Rozdziały ósmy (Literackie metamorfozy przestrzeni podhalańskiej) prezentuje to, w 

jaki sposób ewoluowało Podhale na kartach młodopolskiej literatury, zaś ostatnia część 

rozprawy ukazuje wpływ literatury i sztuki na tożsamość regionu. 
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ROZDZIAŁ I 

Świadomość przestrzeni 

 

 

 

1.1 Przestrzeń rzeczywista i wyobrażona człowieka 

 

 

Percepcja przestrzeni fizycznej uzależniona jest zarówno od uwarunkowań biologicznych 

człowieka (zmysły), jak również od kwestii psychologicznych, socjologicznych, 

geograficznych, kulturowych, antropologicznych, przyrodniczych, historycznych, fizycznych, 

a nawet astronomicznych. Pomimo iż odbiór danego miejsca determinowany jest społecznie, 

to ma on niezwykle indywidualny charakter; wpływają na niego intelekt, emocje i temperament 

jednostki. Wszystko to oddziałuje na wyobrażenie przestrzeni oraz konstrukcje 

czasoprzestrzenne w literaturze i sztuce, toteż z jednej strony kreacja przestrzeni tekstowej ma 

charakter niezwykle osobisty, z drugiej, w mniejszym lub większym stopniu, bazuje na 

rzeczywistości, a także kulturze. 

Przez stulecia przestrzeń artystyczna stopniowo ewoluowała; zmieniała się perspektywa, 

sposób prezentacji miejsca oraz jego funkcja.6 Najpopularniejszym, podstawowym 

zastosowaniem przestrzeni w literaturze jest funkcja tła – najprościej rzecz ujmując akcja musi 

się gdzieś rozgrywać, być osadzona w konkretnym miejscu. Za pomocą przestrzeni oddawano 

także stan wewnętrzny bohatera, odwołując się do tak zwanej charakterystyki pośredniej; 

niejednokrotnie z opisu jakiegoś miejsca poznajemy daną postać, by przywołać jako przykład 

opis pokoju Ignacego Rzeckiego, który jest odzwierciedleniem charakteru bohatera Lalki.7  

Przestrzeń w literaturze pełni również funkcję symboliczną, gdyż często miejsce 

literackie posiada wiele znaczeń. Nie można także zapominać o czysto estetycznej roli 

przestrzeni, mogącej występować zarówno w formie hiperrealizmu, jak również wszelkiego 

rodzaju deformacji. Przestrzeń stanowi także narzędzie, za pomocą którego buduje się rozmaite 

emocje – od strachu, poprzez rozmarzenie, aż po euforię.8 Bywa i tak, że miejsca wchodzą w 

interakcję z postaciami dzieła, lub same stają się jego bohaterem, co dotyczy przede wszystkim 

                                                 
6 Zob. Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka, Warszawa 2016, s. 29 – 33.  
7 Zob. Teresa Walas, Jak kupiec galanteryjny mógł zostać dekadentem, czyli tajemnice realizmu, [w:] Literackie 
wizje i re-wizje, pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego, Warszawa 1980, s. 112 – 120.  
8 Zob. Pascale Casanova, Światowa przestrzeń literacka, „Teksty Drugie” 2014, nr 6, s. 223 – 225. 



9 
 

mitów, baśni, literatury fantasy, science fiction oraz utworów dla dzieci, pełniąc 

niejednokrotnie przy tym funkcję dydaktyczną (ostrzeganie przed miejscami groźnymi, 

niebezpiecznymi itp).9  

Jak zostało to już zasygnalizowane, przestrzeń rzeczywista ulega przeobrażeniom 

artystycznym, które z kolei służą wyrażaniu treści intelektualnych. Cała konstrukcja świata 

przedstawionego może być specyficznym odzwierciedleniem przestrzeni rzeczywistej, by 

przywołać obraz Łodzi ukazany w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta, lub w całości 

wymyślonym uniwersum, tak ja jest to w przypadku Solaris Stanisława Lema. Oczywiście 

istnieją różnego rodzaju konfiguracje oraz przekształcenia przestrzeni na użytek fikcji 

literackiej. Zdarza się, że realne miejsce stanowi oś konstrukcyjną, na której opiera się cała 

architektura miejsca-hybrydy, by jako przykład przywołać Nietotę Tadeusza Micińskiego, 

gdzie autor, bazując na realnej przestrzeni, stworzył całkowicie nowy świat, rządzący się 

własnymi prawami.10 Osobną kategorię wyznacza przestrzeń abstrakcyjna, towarzysząca 

treściom intelektualnym; wywodom umysłowym wtórują rozmaite nawiązania jeśli nawet nie 

do przestrzeni jako takiej, to do jej elementów, które są w niej osadzone. Również czytelnik 

dookreśla przestrzeń, bazując na własnym doświadczeniu, wrażliwości estetycznej, erudycji 

oraz znajomości (bądź nieznajomości) empirycznej opisywanego miejsca. Tutaj koncepcja 

„miejsc niedookreślonych” Romana Ingardena nabiera szczególnego znaczenia – zostaje 

uprzestrzenniona, zatem obok dynamiki11 cechą miejsca niedookreślonego jest różnorodność, 

wieloaspektowość oraz pewna intymność indywidualnego wyobrażenia.12 

Każde zdarzenie w utworze literackim odbywa się (dzieje się) w jakiejś przestrzeni – 

nawet jeśli jest to tak zwany strumień świadomości, to dokonuje się on w przestrzeni myślowej 

(abstrakcyjnej) i, mniej lub bardziej, nawiązuje do jakiegoś miejsca, lub buduje narrację w 

oparciu o jego elementy. Przestrzeń zawsze istnieje w tekście, choć nie zawsze jest ona nazwana 

czy opisana – swoją drogą ciągłe podkreślanie przestrzenności świata przedstawionego byłoby 

niemożliwe i niepotrzebne, by jako przykładem posłużyć się dialogiem, podczas którego 

najczęściej czytelnik sam musi osadzić rozmawiających bohaterów w konkretnej przestrzeni, 

na podstawie wcześniejszych informacji, co czyni w sposób intuicyjny – chodzi tu przede 

wszystkim o pewną świadomość miejsca, naturalną dla człowieka nieustannie otoczonego jakąś 

przestrzenią. 

                                                 
9 Zob. Maurice Blanchot, dz. cyt., s. 29 – 33. 
10 Zob. Paweł Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006, 393 – 399. 
11 Dotyczy interpretacji przestrzennej, gdyż opis miejsca jest taki sam za każdym odczytaniem tekstu, o czym 
będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. 
12 Zob. Henryk Markiewicz, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976, s. 337 – 338. 
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Literatura dokonuje translacji miejsca rzeczywistego, o określonym azymucie 

geograficznym, na przestrzeń tekstualną;13 podobnie przestrzeń rzeczywista determinuje dzieło 

literackie. Miejsce w utworze literackim, o ile nie jest całkowicie fikcjonalne, stanowi odbicie 

miejsca rzeczywistego, które uległo deformacji artystycznej, kulturowej, filozoficznej, 

ideologicznej, estetycznej oraz autobiograficznej pisarza.14 Według Elżbiety Rybickiej 

„doświadczenie, archiwum kultury i wyobraźnia składają się na dynamiczną konfigurację 

zwaną miejscem, nie tylko w literaturze i nie tylko w badaniach literackich.”15. Wszystkie 

wymienione wyżej elementy przenikają się wzajemnie, oddziałując na siebie z różną 

intensywnością. Ponadto cytowana badaczka zauważyła istotność, jaką ma „tekstura miejsca”; 

odnosi się ona zarówno do naturalnego ukształtowania terenu, jak również wytworów ludzi 

inspirowanych określoną przestrzenią.16 

Każdy tekst posiada swój własny, kompletny dla samego siebie, pod wieloma względami 

niepowtarzalny, wszechświat. Jurij Lotman zauważył, iż 

 

struktura przestrzeni tekstu staje się modelem struktury wszechświata, a 
wewnętrzna syntagmatyka elementów w ramach tego tekstu – językiem 
modelowania przestrzennego.17 

 

Każda przestrzeń literacka stanowi swoje własne, skończone uniwersum, rządzące się 

odrębnymi prawami. Autor konstruuje przestrzeń na potrzeby własnego dzieła – staje się ona 

wspólnym zbiorem wszystkich elementów świata przedstawionego. Podczas aktu tworzenia 

pisarz modeluje przestrzeń, stwarzając zamknięty wszechświat, który mimo wszystko wchodzi 

w interakcje z innymi tekstualnymi (i nie tylko) wszechświatami, niczym przenikające się 

wzajemnie wymiary, co przypomina tekstualną „teorię strun”.  

Nie oznacza to, że każde dzieło posiada taką przestrzeń, jaka jest mu niezbędnie 

potrzebna do jego wymowy. Niejednokrotnie teksty pełne są opisów miejsc, niemających 

wpływu na ich sens, mimo wszystko wchodzą w skład utworu, co najczęściej ma charakter 

czysto artystyczny, by przywołać Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, gdzie wiele opisów 

przestrzennych pełni przede wszystkim funkcję estetyczną. 

                                                 
13 Zob. Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 
dz. cyt., s. 36. 
14 Tamże, s. 173. 
15 Tamże, s. 173. 
16 Tamże, s. 186 – 187. 
17 Jurij Lotman, Problem przestrzeni artystycznej, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 214. 
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Konkretne (realne) miejsce jako pewien fragment przestrzeni w badaniach jest 

kłopotliwe, gdyż ulega ciągłym przemianom; fizycznym, kulturowym, politycznym itp.,18 

jednak to właśnie te przemiany, owa zmienność, dynamika miejsca, sprawiają, iż analizowanie 

przestrzeni jest niezwykle interesujące. Oczywiście istnieje wiele miejsc o charakterze 

statycznym czy raczej quasi statycznym (pomniki przyrody, zabytki chronione prawnie, 

pustostany zapomniane przez człowieka), gdyż całkowita statyka jest niemożliwa, czego 

najlepszym przykładem są zmieniające się pory dnia oraz roku. Nowe technologie, potrzeby 

konsumenckie czy też kataklizmy modyfikują przestrzeń – zaistniałe zmiany siłą rzeczy 

zmuszają do zbadania historii miejsca, ponieważ tylko poznając przeszłość lokalizacji, opisanej 

w literaturze, jesteśmy w stanie zrozumieć jej symbolikę. Tutaj też widoczna jest zasadnicza 

różnica między przestrzenią rzeczywistą a tekstualną. Przestrzeń realna jest dynamiczna, 

zmienia się, podlega metamorfozom, z kolei miejsca literackie same w sobie są statyczne; z 

każdym odczytaniem są takie same – zmienna może być jedynie ich interpretacja, co będzie 

dotyczyć zwłaszcza miejsc symbolicznych oraz kreacji artystycznych, mających oddziaływać 

na zmysły czytelnika. Estetyczny odbiór miejsca literackiego ma charakter skrajnie 

indywidualny i, co oczywiste, w przeciwieństwie do treści intelektualnych, nie wymaga 

uzasadnień. Dynamiczna będzie także konfrontacja opisanej przestrzeni literackiej z jej 

realnym pierwowzorem, który przez lata (czasem wieki) ulegał, i w dalszym ciągu ulega, 

metamorfozom, oczywiście zakładając, że opisywane miejsce nie jest np. zabytkiem, gdzie 

wszystkie zmiany są raczej kosmetyczne (nie wolno też zapominać o zmianach zachodzących 

wokół zabytków). Również miejsca całkowicie fikcyjne z jednej strony są statyczne (na 

poziomie dosłownego czytania), z drugiej ich interpretacja ma charakter dynamiczny. 

Herman Meyer rozróżnił lokalizację od przestrzeni: 

 
Lokalizacja określona bywa przez dane o charakterze faktycznym i empirycznym, 
a więc np. przez wymienienie nazw geograficznych czy też nazw ulic itd. 
Natomiast przestrzeń ma charakter bardziej duchowy; jest to obdarzona 
określonym kształtem ekspresja ludzkiego odczuwania, przy której można 
pozwolić sobie na rezygnację z dookreśleń natury faktycznej, przez co bynajmniej 
nie ulegnie pomniejszeniu właściwa owej formie ekspresji zdolność 
przekazywania myśli. Tym samym stwierdzamy, iż ową nasyconą sensem i 
przeżytą przestrzeń znamionuje pewna potencja symboliczna — chociażby nawet 
ten jej symboliczny charakter nie został przez twórcę zaznaczony czy wyrażony 
explicite. Nasycenie tekstu informacjami o charakterze lokalizującym bynajmniej 
nie powoduje w sposób konieczny zintensyfikowania sugestii przestrzennej. 
Równocześnie jednak trzeba wystrzegać się popadania w odwrotną skrajność i 
nazbyt pochopnego wyciągania wniosku, iż szczegółowa lokalizacji pociąga za 

                                                 
18 Elżbieta Rybicka, Geopoetyka…, dz. cyt., s. 168. 
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sobą niezrealizowanie owej sugestii — co czyni np. Petsch w odniesieniu do 
obyczajowych powieści Fontanego.19 

  

Zdaniem badacza, lokalizacja dotyczy konkretnej informacji – azymutu geograficznego, 

natomiast przestrzeń dzieła jest konstruktem o wiele bardziej złożonym, nie tyle będącym 

informacją, ile nośnikiem informacji (na przykład charakterystyka pośrednia), posiadającym 

zdolność artystycznego wyrazu. Konkretna lokacja stanowi jednak część przestrzeni; jest jej 

nieodłącznym elementem i może mieć wymiar symboliczny czy ideologiczny. Użycie takiej a 

nie innej nazwy miejsca często jest celowym chwytem, środkiem artystycznego, bądź 

intelektualnego wyrazu. Ponadto Meyer zauważył, że przestrzeń posiada potencjał 

symboliczny, toteż nie musi być precyzyjna; może zawierać wiele pustych miejsc, gdyż „jest 

to obdarzona określonym kształtem ekspresja ludzkiego odczuwania, przy której można 

pozwolić sobie na rezygnację z dookreśleń natury faktycznej”20. 

Rzeczą niezwykle interesującą jest wirtualizacja przestrzeni, dotycząca zarówno 

popkultury i tak zwanej kultury wysokiej. Nowoczesne, wirtualne narzędzia graficzne w 

połączeniu z dużą mocą obliczeniową komputerów pozwalają na tworzenie konstrukcji 

ograniczonych tylko i wyłącznie wyobraźnią człowieka. Ze względu na temat niniejszej 

rozprawy, szczególnie interesujące będą tutaj cyfrowe reprezentacje przestrzeni tekstualnych 

oraz utwory literackie, w mniejszym lub większym stopniu, odwołujące się do 

cyberprzestrzeni. Również wirtualizacja ulega tekstualizacji, co widoczne jest zwłaszcza we 

współczesnych powieściach popularnych, by wspomnieć tylko W sieci umysłów Jamesa 

Dashnera.21 

Człowiek nierozerwalnie związany jest z przestrzenią zarówno pod względem fizycznym, 

jak również teoretycznym (abstrakcyjnym), emocjonalnym i duchowym. Wypada jeszcze raz 

podkreślić, że nawet treści o charakterze czysto intelektualnym posiadają przestrzenny punkt 

odniesienia, który jest oparty na konkretnych bryłach naturalnych bądź sztucznych. Można 

pójść o krok dalej i powiedzieć, iż wszelkie próby oddzielenia myśli od geometrii są 

niemożliwe – słowa odsyłają do konkretnej przestrzeni świata rzeczywistego oraz 

wyobrażonego; każda metafora ma swoją strukturę przestrzenną, nawet jeśli jest nią nicość. Tu 

w sposób naturalny widać podobieństwo do tezy Ferdynanda de Saussure’a, w której element 

                                                 
19 Herman Meyer, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej, „Pamiętnik Literacki” 
1970, z. 3, s. 254. 
20 Tamże, s. 254. 
21 Osobną kwestię stanowią multimedialne książki dla dzieci, gdzie tekst podlega dynamicznej wizualizacji. 
Wirtualne uprzestrzennienie tekstu jest rzeczą ciekawą, jednak zbyt mocno ingeruje w interpretację przestrzenne, 
narzucając własne wyobrażenia i własną estetykę interpretacyjną miejsca – podobnie jak to czynią adaptacje 
filmowe. 
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znaczący odsyła do znaczonego; w tym wypadku abstrakcja kieruje myśli ku materii i 

odwrotnie – przestrzeń prowokuje abstrakcyjne struktury myślowe. Warto w tym miejscu 

przytoczyć następujące słowa Lotmana: 

 

wyobraźmy sobie takie możliwie najogolniejsze pojęcie, które byłoby całkowicie 
pozbawione jakichkolwiek konkretnych cech — jakieś w s z y s t k o , i spróbujmy 
następnie zdać sobie sprawę z jego właściwości. Przekonamy się wówczas, że dla 
większości ludzi właściwości te będą miały charakter przestrzenny: 
„bezgraniczność” (tj. odniesienie do czysto przestrzennej kategorii granicy; a 
ponadto w potocznym odczuciu większości ludzi „bezgraniczność” stanowi jedynie 
synonim bardzo dużej wielkości, ogromnej rozciągłości), zdolność posiadania 
części. Jak wykazały liczne eksperymenty, samo pojęcie uniwersalności ma w 
odczuciu większości ludzi wyraźny charakter przestrzenny.22 

 

Oddzielenie pracy zdrowego umysłu od geometrii jest niemożliwe, gdyż, pomijając wszystko 

inne, człowiek zawsze osadzony jest w jakiejś przestrzeni, która go determinuje, wpływając na 

jego myśli oraz charakter wyobrażeń, by jako przykładem posłużyć się typową dla popkultury 

scenką, w której bohater zmuszony do kłamstwa wykorzystuje elementy otoczenia do 

wymyślenia przekonującej historii. 

 Czasoprzestrzeń jest podstawą materialnego istnienia – na niej opiera się nie tylko nasza 

rzeczywistość, ale ukształtowana jest mentalność człowieka. Stworzenie abstrakcji, nawet w 

najmniejszym stopniu nienawiązującej do materii wydaje się niemożliwe; każda abstrakcyjna 

kreacja przestrzeni ma swój fizyczny wymiar. 

 

 

1.2  Geopoetyka jako kulturowy język przestrzeni 

 

 

Badanie przestrzeni, a zwłaszcza poszczególnych jej fragmentów, jest nierozerwalnie 

związane z regionalizmem literackim.23 Pojęcie „regionalizm” przypisuje się poecie, 

pochodzącemu z Prowansji Leonowi de Berluc-Pérrusisowi – badacz jako pierwszy posłużył 

się tym terminem w roku 1874. Ruch regionalistyczny powstał we Francji i skupiał pisarzy, 

                                                 
22 Jurij Lotman, Problem przestrzeni artystycznej, dz. cyt., s. 213. 
23 Małgorzata Mikołajczak zwróciła uwagę na dość kłopotliwą kwestię związaną z regionalizmem w badaniach 
literackich, jaką jest mało precyzyjny stan tych badań. Uczona pisze: „Badania regionalistyczne nie mieszczą się 
w tradycyjnej nauce o literaturze nie tylko ze względu na  serwituty ideologiczne i koneksje z działaniami 
regionalistycznymi. Przyczyn takiego stanu należy również upatrywać w tym, że regionalizm literacki sytuuje 
twórczość pisarską w szerokich kontekstach i wobec różnorodnych zagadnień z zakresu sztuki, edukacji, 
administracji, polityki, ekonomii, gospodarki, handlu.” (. Małgorzata Mikołajczak, Wstęp: Regionalizm w polskiej 
refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei), [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i 
wybór źródeł, pod. red. Zbigniewa Chojnowskiego i Małgorzaty Mikołajczak, Kraków 2016, s. 16.) 
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należących do Związku Felibrów, na czele którego stał Frédéric Mistral. Głoszone przez 

związek hasła szybko przeniknęły do literatury – z czasem regionalizmem zainteresowało się 

literaturoznawstwo. Za prekursora regionalizmu w badaniach literackich uważa się Jeana 

Charles-Bruna, którego praca zatytułowana Literatury regionalne jest uważana za pionierskie 

dzieło, dotyczące regionalizmu literackiego; badacz w literaturze regionalnej widział sposób na 

zażegnanie kryzysu w twórczości ogólnonarodowej.24 

Rozwojowi regionalizmu odpowiadały doktryny pozytywistyczne, zwłaszcza prace 

literackie o charakterze socjologicznym Hipolita Taine’a, który zwrócił uwagę na czynniki 

determinujące dzieło sztuki; wymieniał wśród nich rasę, moment dziejowy oraz środowisko, 

któremu odpowiada konkretne miejsce geograficzne. Następnie na rozwój omawianego 

kierunku wpłynęły nauki geograficzne z przełomu XIX i XX wieku. Z nowszych badań, które 

oddziałały na regionalizm literacki, trzeba wymienić geografię humanistyczną oraz kierunki, 

mające swe źródło w tak zwanym zwrocie przestrzennym.25 

Ze względu na temat niniejszej rozprawy, szczególnie interesujący będzie rozwój 

regionalizmu w okresie Młodej Polski. Pod koniec XIX wieku pojawiło się wiele nowych 

technik opisu przestrzeni, co ułatwiło zaistnienie idei regionalistycznych na kartach literatury. 

Aż do początków XX wieku, odbiór konkretnych lokalizacji stopniowo ulegał zmianie od 

fantastyki do realizmu – wiązało się to przede wszystkim z przestrzenią górską (podhalańską). 

Za jedną z najważniejszych pozycji, wpływającą na przemiany Podhala, uważa się publikację 

wielkiego miłośnika Tatr, Stanisława Witkiewicza,26 zatytułowaną Na przełęczy; równie istotną 

rolę odegrała twórczość Kazimierza Tetmajera – zarówno Witkiewicz, jak i Tetmajer powiązali 

górali z przestrzenią góralską.27 Z regionalizmem podhalańskim związany był przede 

wszystkim Władysław Orkan; jego działalność znacząco wpłynęła na ogólnonarodowy ruch 

regionalistyczny.28 Autor Komorników w następujący sposób rozumiał regionalizm:29 

 

                                                 
24 Zob. Małgorzata Mikołajczak, Wstęp: Regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i 
historia idei), [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, pod. red. Zbigniewa 
Chojnowskiego i Małgorzaty Mikołajczak, Kraków 2016, s. 15 – 16.  
25 Tamże, s. 19 – 20. 
26Również syn Witkiewicza okazał się wielkim miłośnikiem gór. Witkacy już od najmłodszych lat uczestniczył w 
wyprawach w Tatry (chodził po górach między innymi z Tadeuszem Micińskim i Leonem Chwistkiem). Autor 
Pożegnania jesieni szybko zaczął wykazywać się niezwykłą wręcz zręcznością w zdobywaniu szczytów. Bardzo 
sprawnie jeździł również na nartach (początkowo pod opieką Mariusza Zaruskiego). Młody Witkiewicz był także 
promotorem górskich wycieczek, gdyż zabierał w Tatry swoich przyjaciół i znajomych, by wspomnieć tylko 
Zdzisława Piernikarskiego. (Zob. Maciej Pinkwart, Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015, s. 505 – 506.) 
27 Zob. Marian Stala, Blask Księżyca. Kilka uwag o lunarnych miejscach poezji Kazimierza Tetmajera, „Ruch 
Literacki” 2016, z. 1, s. 30 – 33, 40 – 44.  
28 Zob. Małgorzata Mikołajczak, dz. cyt., s. 37 – 38. 
29 Zob. Władysław Wnuk, Podhalański ruch regionalny, [w:] tegoż,  Na góralską nutę, Warszawa 1975, s. 5 – 79. 
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Co to jest regionalizm?... By zrozumiale rzecz wyjaśnić, pomóżmy sobie 
przykładem. Oto jest okolica jakaś (ziemia), której ludność ma (lub też miała): 
swój własny strój, swoją gwarę, swój sprzęt odmienny, swoje pieśni i – różni się 
tym wszystkim od sąsiedniej ziemi. A ta znowu tym samym różni się od drugiej. 
Tak jak w zwyczajach, stroju, obyczaju, są też różnice i w sposobie 
gospodarowania, budownictwa (zależnie od budownictwa i klimatu) różnych 
ziem tego samego kraju. Otóż te ziemie, idąc niby za postępem lub za ogólną 
jarmarczną cywilizacją, zatracają, oprócz wartych zatracenia ujemnych cech, 
także swoje wartości odrębne.30 

 

Co ciekawe, Orkan zwrócił uwagę na zagrożenie, jakim była dla regionu cywilizacja, 

zmierzająca w stronę globalizacji. Pisarz podkreślał konieczność ochrony dziedzictwa 

regionalnego, mając świadomość, że jest ono częścią znacznie większej struktury – narodu. 

Autor Przygrywki rozumiał regionalizm jako ruch, dbający o poszczególne regiony kraju, przez 

co służący całej Polsce: 

 

     Z tego widać, że regionalizm w Polsce ma do spełnienia zadania daleko 
większe niż gdzie indziej. Musi on przekonać chłopów o wartości ich własnej 
kultury, tak beztroskliwie szybko zatracanej – musi wejść w dziedziny różne: 
oświaty, gospodarki, sztuki – musi zszarzałym już ziemiom przywrócić ich 
barwny wyraz – po prostu: odrodzić wieś. A przez odrodzenie wsi, ziem 
całych, dać podwalinę gruntowną Rzeczypospolitej.31 

 

Odrodzenie wsi, o jakim jest mowa w przywołanym wyżej cytacie, wiązało się również z 

rozwinięciem świadomości patriotycznej chłopów (w tym górali), którzy, zdaniem pisarza, 

mieli olbrzymi potencjał. Niestety większość ludności wiejskiej nie zdawała sobie sprawy 

zarówno ze swoich obowiązków względem ojczyzny, jak również przywilejów, o czym Orkan 

pisał między innymi w Listach ze wsi.32 

W Polsce, po roku 1989, nastąpił znaczny wzrost zainteresowania regionami – powstało 

wiele instytucji i czasopism nakierowanych na regionalizm. Na obecny kształt ruchu wpłynęły 

nie tylko przemiany ustrojowe, ale również zmiany cywilizacyjne, geopolityczne oraz tak 

zwany zwrot przestrzenny w humanistyce. Nowy regionalizm ma charakter globalny; 

określenie „nowy” związane jest ze współczesną tematyką i problematyką badań, a także z 

dzisiejszą świadomością naukową, jaka ukształtowała się w wyniku zwrotu kulturowego.33 

                                                 
30 Władysław Orkan, Regionalizm u obcych i u nas, [w:] Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, 
pod  red. Edwarda Chudzińskiego i in., Kraków 2001, s. 187. 
31 Tamże, s. 189. 
32 Zob. Bolesław Faron, „Listy ze wsi” Władysława Orkana czytane dzisiaj, [w:] tegoż, Okruchy. Szkice o 
literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005, 59 – 66. 
33 Zob. Elżbieta Rybicka, Wprowadzenie. Region – rzeczywistość wyobrażona, [w:] Nowy regionalizm w 
badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, pod red. Małgorzaty Mikołajczak i Elżbiety 
Rybickiej, Kraków 2012, s. 5 – 6. 
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Regionalizm literacki, od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, nabrał dużego 

znaczenia zarówno w kwestiach politycznych, jak i kulturowych. Obecnie rozumiany jest jako 

specyficzne narzędzie, które, wychodząc od niewielkich lokalności, pozawala dostrzec wiele 

problemów o charakterze uniwersalnym, zaś jego celem jest przedefiniowanie, stworzenie 

nowych pojęć dla podmiotów badawczych w humanistyce, zwłaszcza w takich dziedzinach jak 

komparatystyka, antropologia kulturowa, etnopoetyka oraz geopoetyka.34  

Geopoetyka stanowi jedną z gałęzi zwrotu kulturowego, który zdominował współczesną 

humanistykę. Bazując na wzajemnej relacji literatura – geografia, koncepcja ta pozwala 

spojrzeć na tekst z wielu pespektyw. Niezwykle mocno wiąże się ona zwłaszcza ze zwrotem 

przestrzennym,35 ostatecznie ukształtowanym w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, jednak 

jego źródła należy szukać w teoriach zrodzonych w humanistyce na przełomie lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tego samego stulecia – dotyczy to zwłaszcza antropologii, 

filozofii oraz nauk społecznych.36 Spośród wielu badaczy, szczególnie dwóch przyczyniło się 

do rozwoju omawianego nurtu: Michel Foucault oraz Henri Lefebvre, gdyż to właśnie oni 

zwrócili uwagę na stosunki zachodzące między czasem a przestrzenią w ujęciu filozoficznym, 

a ściślej rzecz ujmując epistemologicznym oraz ontologicznym. Do rozwoju geopoetyki 

przyczyniły się także badania nad przestrzenią miejską oraz nauki, wiążące kulturę z konkretną 

lokalizacją. Ostatecznie ukształtował się kierunek, charakteryzujący się interdyscyplinarnością 

– wspólnym mianownikiem poszczególnych specjalizacji stało się połączenie kultury z 

przestrzenią, która została rozhermetyzowana, do czego przyczyniło się także odejście od 

liniowego porządku badanych zdarzeń i zależności przestrzennych.37 

Geopoetyka, niezależnie od tego, czy rozumiana jest jako perspektywa artystyczna czy 

też teoria badawcza, posiada wiele definicji.38 Pojęcie to zostało sformułowane przez Kenetha 

Withe’a i bardzo mocno wiązało się z jego życiowym doświadczeniem; ciągłe podróże, 

zmieniające się (czasami dość radykalnie) otoczenie, coraz to nowe, odległe od siebie miejsca 

pobytu (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja) wpłynęły na przemyślenia 

artystyczno-intelektualne poety. Omawiany termin, autora Niebieskiej drogi, wiąże się także z 

                                                 
34 Tamże, s. 6. 
35 Elżbieta Rybicka zauważyła, że w ostatnim czasie zwrot przestrzenny większy nacisk kładzie na konkretne 
miejsce, niż na przestrzeń jako taką. Uczona zwróciła uwagę na fakt, iż dla literaturoznawstwa o wiele 
praktyczniejszy jest zwrot topograficzny, ponieważ zawiera duży potencjał znaczeniowy. Ponadto, zdaniem 
badaczki, sens terminu „zwrot topograficzny” lepiej oddaje powiązania przestrzeni z dziełem literackim oraz każdą 
inną kulturową działalnością człowieka. (Zob. Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we 
współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 24, 33.) 
36 Zob. Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 
dz. cyt., s. 20. 
37 Tamże, s. 20 – 22. 
38 Tamże, s. 86. 
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jego twórczością poetycką, charakteryzującą się pewną podniosłością, sentencjonalnością oraz 

formą lirycznego apelu. Jak zauważyła Elżbieta Rybicka, przedrostek omawianego terminu 

„geo” ma tu charakter dynamiczny, gdyż oznacza zdarzenie, mające miejsce w przestrzeni, 

ulegającej uniwersalizacji w odniesieniu do globu (Ziemi), co ukierunkowuje rozważania na 

temat stosunków, zachodzących między ludźmi a miejscami (przestrzenią). Z kolei drugi człon 

pojęcia „geopoetyka” wiąże się z przeświadczeniem, iż fundamentem każdej starożytnej 

cywilizacji była poezja, zaś obecnie jej rola i wpływy znacznie osłabły. Powiązanie poezji z 

miejscem, konkretną lokacją, ma uwolnić lirykę od poetyckiego egoizmu, zwalniając ją 

jednocześnie z rygorów językowych; innymi słowy zadaniem tak rozumianej geopoetyki jest 

wskrzeszenie utraconych wartości lirycznych oraz wzbogacenie poezji szeregiem kontekstów i 

powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi. Wszystko to łączy się zatem nie tyle z teorią, ile 

z praktyką literacką, niemniej koncepcja Withe’a stworzyła podwalinę do narzędzia 

literaturoznawczego za sprawą takich właściwości jak uniwersalizm, korelacjonizm, swego 

rodzaju koczownictwo koncepcyjno-myślowe („nomadyzm intelektualny”), dynamiczne ujęcie 

miejsc oraz kosmopolityzm, gdyż geopoetyka otwiera człowieka na przestrzeń.39 

Polskie badania nad geopoetyką zapoczątkował Kazimierz Brakoniecki, który rozpoczął 

pracę nad teorią White’a w ostatniej dekadzie XX wieku. Uczony był przekonany, iż 

geopoetyka niejako wytwarza miejsca (przestrzeń) o charakterze kulturogennym w oparciu o 

relację człowiek – locum (koniecznie niewielkie; badacz mówił wręcz o „małej ojczyźnie”). Z 

kolei geopoetyka jako narzędzie literaturoznawcze została po raz pierwszy zastosowana w 

rodzimych badaniach literackich w pracy Bolesława Hadaczka, dotyczącej tekstów, 

pochodzących z kresów (O geopoetyce kresowej), jednak naukowiec relację przestrzeń – 

literatura potraktował w dość tradycyjny sposób; miejsce jako pewien specyficzny determinant 

literacki. Do geopoetyki w swoich analizach tekstu nawiązali również tacy badacze jak 

Małgorzata Czermińska, Jakub Malik, Joanna Roszak oraz Magdalena Marszałek, która uważa, 

że omawiana koncepcja może być jednocześnie narzędziem służącym do analizy tekstu, opisu 

oraz badań nad genologią.40 

Elżbieta Rybicka definiuje geopoetykę,  

 

[…] jako orientację badawczą, która zmierza w stronę kompleksowego, 
wieloaspektowego – choć powiem ostrożnie – jednak nie całościowego projektu 
analizowania i interpretowania interakcji (w tym także cyrkulacji) pomiędzy 
twórczością literacką i praktykami kulturowymi z nią związanymi a przestrzenią 

                                                 
39 Tamże, s. 63 – 64. 
39 Tamże, s. 63 – 66. 
40 Tamże, s. 87 – 90. 
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geograficzną. Podstawowym zadaniem geopoetyki nie jest wyłącznie badanie 
reprezentacji, tropienie śladów geograficznych w literaturze, ale stawianie pytań 
o to, co twórczość literacka czyni – w ramach poetyki i poiesis – z owym miejscem 
czy obszarem. Celem geopoetyki nie będzie zatem „mapowanie” literackich 
światów, lecz pytanie o to, co dzieje się pomiędzy, w międzyprzestrzeni: 
pomiędzy „geo” a poetyką, pomiędzy przestrzenią geograficzną a literaturą.41 

  

W niniejszej rozprawie geopoetyka będzie rozumiana właśnie w ten sposób. Najistotniejsza jest 

tutaj „międzyprzestrzeń” – wszystko to, co zachodzi pomiędzy geografią czy też raczej 

miejscem a dziełem literackim, pewna obustronna relacja intelektualno-artystyczno-kulturowa. 

Geopoetyka, w badaniach nad literaturą, kładzie silny nacisk na konkretny punkt 

odniesienia w analizie tekstu.42 Rzecz niezwykle trudną do uchwycenia, w prowadzonych 

badaniach, stanowi granica przestrzenno-kulturowo-literacka. Problematyczne jest określenie 

tego, czy literacka reprezentacja miejsca w większym stopniu była podyktowana geografią, 

folklorem, kulturą czy wyobrażeniem kulturowo-folklorystycznym miejsca. Oczywiście rodzi 

się pytanie o to, jaki jest sens, badając wpływ przestrzeni na literaturę, oddzielać miejsce od 

związanej z nim kultury? Wydawałoby się, iż jest to zabieg bezcelowy, gdyż kultura i jej 

wytwory są elementami przestrzeni – istnieją jednak sytuacje, kiedy znajomość granicy 

przestrzeń-kultura jest niezwykle istotna. Będzie to dotyczyło przede wszystkim badań nad 

mitologizacją Podhala, jaka miała miejsce pod koniec XIX wieku. By dotrzeć do 

antropologicznej prawdy na temat tego regionu, analizowane teksty muszą przejść 

„geopoetyczną dekonstrukcję”; konieczne będzie wyznaczenie limensu między przestrzenią 

naturalną – rdzenną tradycją góralską a wszystkim tym, co stworzyła młodopolska wyobraźnia. 

 W niniejszej pracy, geopoetyka stanowi translator przestrzenno-kulturowy, narzędzie 

umożliwiające lepsze rozumienie tekstów związanych z przestrzenią Tatr i Podhala. Warto w 

tym miejscu przywołać artykuł Elżbiety Konończuk zatytułowany Geograficzno-historyczny 

aspekt procesu literackiego, w którym badaczka w następujących słowach wypowiedziała się 

o wzajemnym przenikaniu się nauk humanistycznych i społeczno-przyrodniczych: 

 

     Wyrażone w literaturze zainteresowanie człowiekiem jako zamieszkującym 
lub przemierzającym przestrzeń, doznającym jej bliskości lub obcości znajduje 
wsparcie w metodologii badań kształtującej się na skrzyżowaniu literatury i 
geografii. Efektem takich interdyscyplinarnych poszukiwań są nowe 
subdyscypliny. Tak więc na skrzyżowaniu literatury, kultury i geografii 
powstała w obszarze literaturoznawczym geopoetyka, a w obszarze badań 
geograficznych – geografia humanistyczna i kulturowa.43 

                                                 
41 Tamże, s. 92 – 93. 
42 Tamże., s. 80. 
43 Elżbieta Konończuk, Geograficzno-historyczny aspekt procesu literackiego, [w:] Kulturowa historia literatury, 
pod red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego, Warszawa 2015, s. 181. 
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Powyższy cytat dowodzi, że nie tylko badania literackie doceniły azymut geograficzny, ale 

również takie działy nauki jak geografia zaczęły uwzględniać aspekt kulturowy.  

  

 

1.3 Mit, mitologizacja, mitologia 

 

 

Podejmując się tematyki, dotyczącej przestrzeni podhalańskiej w literaturze 

młodopolskiej należy omówić kwestie związane z mityzacją regionu, gdyż aspekt ten znacząco 

wpłynął na kulturę podhalańską oraz jej postrzeganie przez osoby z zewnątrz, jak również 

autochtonów. 

Słownikowa definicja terminu „mityzacja” („mitologizować”) określa go w następujący 

sposób: 

 

wprowadzenie pierwiastków mitycznych, nawiązywanie do tematyki 
mitologicznej; przekształcanie czegoś w mit, w legendę, tworzenie mitów 
wokół kogoś lub czegoś.44 

  

Mityzacja jest zatem procesem wpływającym, tudzież zmieniającym kulturę za sprawą mitów. 

Stanowi działanie, polegające na tworzeniu struktury narracyjnej, inspirującej się między 

innymi zjawiskami, występującymi w przyrodzie, ukształtowaniem geograficznym, kwestiami 

kulturowymi, historycznymi; mityzacja służy jakiemuś celowi i zazwyczaj jest anonimowa. 

Od zarania dziejów mitologia objaśniała ludziom świat, nadając głębszy sens życiu, 

kreując przy tym wartości moralne. Dawała odpowiedzi na to skąd człowiek pochodzi i dokąd 

zmierza, i to właśnie za pomocą mitów tłumaczono zdarzenia, których nie potrafiono wyjaśnić 

w żaden inny sposób (pory roku, zjawiska atmosferyczne) i w końcu w oparciu o mity 

budowano tożsamość. Bardzo często mity były na usługach idei; mityzacja stanowiła 

częstokroć odbicie konkretnych koncepcji, pragnień i dążeń danej grupy.45 Mity były również 

ilustracjami do głoszonych poglądów, tez, filozofii. Pełniły funkcję terapeutyczną, będąc 

skutecznym antidotum na strach przed przemijaniem, pustką, bezsensem istnienia.46 Miały też 

                                                 
44 Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1979, t. II, s. 187.  
45 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 247. 
46 Zob. Leszek Kleszcz, Eliade – życie i mit, [w:] Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, 
dz. cyt., s. 201. 
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charakter rozrywkowy, gdyż nierzadko były to, zapierające dech w piersiach opowieści o 

nadzwyczajnych istotach, czynach, wydarzeniach. 

W dziewiętnastym stuleciu mityzacja stała się niezwykle istotnym sposobem 

ujmowania rzeczywistości. W dobie romantyzmu ulegały jej najczęściej liryka, przeszłość oraz 

wszystko to, co wiązało się z odkrywaniem świata.47 W drugiej połowie wieku, zwłaszcza w 

okresie Młodej Polski, mit coraz częściej stał na służbie idei, którą było odzyskanie 

niepodległości, wzmocnienie ducha oraz budowanie tożsamości narodowej w czasie trudnym 

dla Polski. Mityzacja przestrzeni służyła także podniesieniu atrakcyjności tekstu; 

wyolbrzymianie zdarzeń, zjawisk i postaci sprawiało, iż książka stawała się poczytniejsza. 

Ale czym tak naprawdę jest mit? Pojęcie to cechuje się niejednoznacznością, gdyż wiele 

określeń tego terminu jest ze sobą sprzecznych. Anna Olejarczyk twierdzi, że na jego definicję 

można spoglądać z dwóch perspektyw: realnej i nominalnej. Ujęcie realistyczne musi 

sprecyzować czym mit jest i wskazać różnice między nim, a podobnymi strukturami. Z kolei 

aspekt nominalistyczny odnosi się nie do samego terminu, lecz do jego tematyki oraz 

oddziaływań (rozpiętości); dotyczy to badania kręgów semantycznych oraz prześledzenia 

powiązań mitu z innymi dziedzinami.48 Znaczącą cechę mitu, wpływającą zarówno na jego 

artystyczny i ideologiczny potencjał, jak również analizę (metodologię, perspektywę 

badawczą), jest jego interdyscyplinarny charakter, ponieważ różne dyscypliny naukowe budują 

własne definicje mitu: 

 

     Wyróżnia się również podejścia: publicystyczne (mit jako synonim fałszu), 
tradycyjne [mit jako zbiór specjalnych form literatury (pierwotnie oralnej)], 
filologiczne (mit jako przekształcenie rzeczywistości przez medium mowy), 
filozoficzno-antropologiczne (mit jako ekspresja specyficznej struktury 
świadomości). […] Wielość definicji może być z pewnością zarazem pewną 
propozycją do zauważenia złożoności zjawiska mitu, do unaocznienia – w 
perspektywie spektrum rozmaitych koncepcji – wielostronności, złożoności 
mitycznego panopticum.49 

 

                                                 
47 Zob. Maria Cieśla-Korytowska, Mit, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i 
Aliny Kowalczykowej, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002, s. 560 – 564. 
48 Zob. Anna Olejarczyk, Granice definicyjne mitu, [w:] Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty 
mitu, pod red. Ilony Błocian i Ewy Kwiatkowskiej, Toruń 2010, s. 23 – 24. 
49 Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska, Koncepcje mitu i badań nad mitem, [w:] Studia mitoznawcze. Filozoficzne i 
socjologiczne aspekty mitu, dz. cyt., s. 15 – 16. 
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Niezwykle istotą cechą mitu50 jest dziedziczność – przekazywanie opowieści przez 

starsze pokolenie młodszemu.51 Ponadto należy cały czas mieć na uwadze, że mit odzwierciedla 

wyobraźnię zbiorową, co upodabnia go do współczesnej popkultury; bohaterowie Marvella są 

dostosowanymi do dzisiejszych czasów odpowiednikami greckich herosów.  

Platon za pomocą mitów wyjaśniał rozmaite koncepcje – mit przyjmował funkcję 

symboliczną, odsyłając do kwestii intelektualnych (filozoficznych). Mitem zajmowali się 

stoicy i neoplatończycy. W następnych epokach również badano znaczenie mitu. Niezwykle 

dużo miejsca tej kwestii poświęcił Friedrich Schelling, uważając mity za podstawę rozważań 

filozoficznych, nadającą im charakter metafizyczny. Ernst Cassirer uważał, że mity pośredniczą 

między intelektem a rzeczywistością,52 z kolei Paul Ricoeur utrzymywał, iż mit łączy 

przeciwieństwa istnienia w jedną całość – według uczonego, mit został stworzony przez 

cierpiącą jaźń („świadomość nieszczęśliwą”), która połączyła archaiczną niewinność z 

występkami codzienności.53 

Filozofia podchodzi zatem do mitu w sposób dualistyczny,54 gdyż z jednej strony 

stanowi on niewiarygodną formę poznania, przedstawiając mniej, lub bardziej sfałszowany 

obraz rzeczywistości (dotyczy to między innymi historii oraz nauk przyrodniczych), z drugiej 

romantyczna myśl uznała mit za niezwykle istotną kategorię, oddziałującą na ludzką jaźń i 

rzeczywistość.55 

W XX wieku, mit stał się szczególnie ważny dla humanistyki;56 dostrzeżono siłę, z jaką 

wpływa na rzeczywistość społeczną oraz polityczną.57 Powiązano go z kategoriami symbolu 

oraz obrazu, co jest niezwykle istotne jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że obecnie mówi się o 

                                                 
50 Karolina Blandzi-Maszycka wskazuje, że jest wiele podobieństw między mitem a baśnią. Łączy je między 
innymi metaforyka, symbolika oraz fantastyczność świta przedstawionego. Zasadniczą różnicą jest to, iż mity 
przeznaczone są dla dorosłych, z kolei adresatem baśni są dzieci. (Zob. Karolina Blandzi-Maszycka, Baśń a mit – 
porównanie dwóch światów magicznych, dz. cyt., s.271) 
51 Zob. Wielki słownik języka polskiego, pod red. Edwarda Polańskiego, Kraków 2009, s. 463. 
52 Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska, Koncepcje mitu i badań nad mitem, [w:] Studia mitoznawcze. Filozoficzne i 
socjologiczne aspekty mitu, pod red. Ilony Błocian i Ewy Kwiatkowskiej, Toruń 2010, s. 7 – 10. 
53 Tamże, s. 13. 
54 Badaniem mitów zajmowali się nie tylko filozofowie, gdyż duży wpływ na to zagadnienie mieli uczeni 
studiujący sanskryt – tu należy wymienić takich naukowców jak William Jones, Henry Thomas Colebrooke, 
Charles Wilkins oraz Abraham du Perron. Prace nad starożytnym językiem Indii, w połączeniu z analizą tekstów 
napisanych w tym języku, spowodowały, że na historię, jak również kulturę świata zaczęto patrzeć z perspektywy 
monistycznej. (Zob. Leon Miodoński, Mit jako „prafilozofia” – uwagi na temat początków filozofii mitu, [w:] 
Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, dz. cyt., s. 116 – 117.) 
55 Zob. Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska, Koncepcje mitu i badań nad mitem, dz. cyt., s. 6.   
56Duży wkład do badań nad omawianym zjawiskiem przypada strukturalizmowi. Claude Lévi-Strauss odkrył 
mechanizmy myślenia, analizując kulturę i jej wytwory. Do francuskiego antropologa nawiązał Jacques Lacan, 
który powiązał mit z nieświadomym (Zob. Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska, Koncepcje mitu i badań nad mitem, 
dz. cyt., s. 11 – 12.) 
57 Zob. Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska, Koncepcje mitu i badań nad mitem, dz. cyt., s. 5 – 6.   
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ikonizacji kultury (a właściwie popkultury), na co zwracano uwagę już pod koniec XX 

stulecia.58  

Współcześnie uważa się, iż mit, prócz tego, że wpływa na proces poznawczy człowieka, 

przyczynia się do przemian społecznych, kulturowych, tożsamościowych, rzutując na relacje 

interpersonalne oraz aparat psychiczny człowieka.59 

Jerzy Speina zauważył, że 

 

     Mit w dziele literackim przyjmuje kształt wzorca fabularnego i 
postaciowego o pewnym stałym, ugruntowanym w tradycji znaczeniu (w 
powieleniu mitu pośredniczy folklor, np. literatura narracyjna wiąże się z 
mitem poprzez bajkę magiczną i ludowy epos bohaterski). Dzieje się tak 
zarówno, gdy mit jest jeszcze przedmiotem wiary i dzięki temu może wykazać 
się kulturową aktywnością (tragedia grecka, jak wiadomo, wywodzi się z 
obrzędów dionizyjskich, a mit biblijny stanowił podstawę średniowiecznego 
dramatu misteryjnego), jak wówczas, kiedy uwalnia się od powiązań z religią 
(antyczny mit w chrześcijańskiej Europie, który zmienił się w topikę – zbiór 
obiegowych obrazów lub wzorcowych wątków, czerpanych głównie z 
mitologii grecko-rzymskiej i zresztą najczęściej już przetworzonych przez 
literaturę: eposy Homera czy Przemiany Owidiusza).60 

 

Powyższy cytat pokazuje funkcje mitu, do którego chętnie nawiązywali pisarze związani z 

Podhalem pod koniec XIX wieku. Młodopolanie mitologizowali przestrzeń podhalańską i jej 

mieszkańców, starając się stworzyć coś na kształt góralskiej, a nawet ogólnopolskiej mitologii, 

która, nota bene wpisała się w dziedzictwo kulturowe regionu i narodu. Biorąc niniejsze pod 

uwagę, mity dotyczące Podhala będą analizowane z różnych perspektyw, choć najbardziej 

istotne jest tutaj ujęcie antropologiczne i socjologiczne, a przede wszystkim kulturowe w 

nawiązaniu do regionu oraz artystycznego i intelektualnego dziedzictwa narodowego.  

Młodopolskie mity bazowały na tradycji podhalańskiej, komentując przy tym 

wydarzenia historyczne (za przykład mogą posłużyć wydarzenia czorsztyńskie, do jakich 

doszło za sprawą Kostki Napierskiego), wyjaśniając rozmaite kwestie kulturowe, 

socjologiczne, psychologiczne, filozoficzne, artystyczne oraz narodowościowe. Artyści oparli 

swoją mitologizację o konkretną przestrzeń oraz kulturę. Wszystko to, co wchodziło w skład 

Podhala, uległo silnej mityzacji; związana ona została mocnymi więzami z kulturą i tradycją 

góralską (z wszystkim tym, co określamy mianem góralszczyzny), jak również z 

młodopolskimi koncepcjami artystycznymi, światopoglądowymi i narodowo-wyzwoleńczymi. 

                                                 
58 Tamże, s. 5 – 6.   
59 Tamże, s. 7.   
60 Jerzy Speina, Typy świata przedstawionego w literaturze, Toruń 2000, s. 17. 
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Na bazie tradycyjnego folkloru góralskiego zbudowano całą mitologiczną infrastrukturę, 

zazwyczaj dobrze pasującą do regionu, by po latach stać się jego integralną, spójną częścią.  

Młodopolskie mity służyły zatem celom patriotycznym, ideologicznym i artystycznym; 

wiele z nich powstało ze względu na panującą modę, której wzorce wyznaczyli, naśladowani 

przez wielu drugorzędnych autorów, wybitni pisarze młodopolscy z Kazimierzem Tetmajerem 

na czele. Mit stał się narzędziem, za sprawą którego budowano polską tożsamość górali, 

wzmacniano patriotyzm nękanych zaborami Polaków oraz tworzono własne kariery 

literackie.61 

Literatura, mityzująca Podhale wpłynęła na region pod wieloma aspektami, przede 

wszystkim, oddziałując na samych ludzi – na jednostki (działanie psychologiczne) oraz całą 

zbiorowość (działanie socjologiczne). Podhalanie szybko zaadoptowali sobie wiele 

młodopolskich mitów, które wyczytali między innymi w Na Skalnym Podhalu, traktując 

opowiadania niczym autentyczne historie (wiara w prawdziwość mitu jest jedna z jego cech).62 

Dzieła Tetmajera, Nowickiego czy Witkiewicza obudziły w początkowo nieśmiałych i 

posiadających poczucie niższości mieszkańcach gór godność, dumę i przekonanie o 

wyjątkowości,63 które z czasem rozrosło się do niezdrowych rozmiarów. Twórczość pisarzy 

młodopolskich wpłynęła jednocześnie na temperament Podhalan, przysłowiową fantazję oraz 

przekonanie o niezwykłej witalności, charakteryzującej zwłaszcza młodych górali; o 

niezwykłej żywotności Podhalan, która nie zawsze jest czymś dobrym, pisał między innymi 

Stanisław Witkiewicz, by wspomnieć tylko opowiadanie Jędrek Cajka: 

 

     W Jędrku Cajce kipiała nieokiełznana moc namiętnego życia. Jak z waru 
gotującego się kotła dobywają się gorące szumowiny i bryzgi, tak z niego 
wydzierał się przez brzegi żar szalonego temperamentu, który go niósł bez 
pamięci za każdym wrażeniem, każdym pragnieniem, każdym celem lub bez 
żadnego celu. Zdawało się, że w nim szamoce się siła niezależna od jego woli 
i chęci, jakaś „nierówna moc”, która w nim włada samodzielnie, szarpie, 
trzęsie, podrzuca i zmusza do tego nieustannego, bez wytchnienia, miotania 
się w radośnym tańcu życia.64 

 

 

Młodopolska mitologizacja górala wykreowała podhalańskiego herosa – nadczłowieka, 

charakteryzującego się charyzmą, pomysłowością, inteligencją, dowcipem, namiętnością oraz, 

                                                 
61 Zob. Stulecie Młodej Polski, pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 6 – 12. 
62 Zob. Karolina Blandzi-Maszycka, Baśń a mit – porównanie dwóch światów magicznych, [w:] Studia 
mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, dz. cyt., s.271 
63 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach, Warszawa 1989, s. 6. 
64 Stanisław Witkiewicz, Jędrek Cajka, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 194. 
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graniczącą z zuchwalstwem, pewnością siebie, a także olbrzymią siłą, tężyzną fizyczną i 

zwinnością.65 Witkiewicz wspomina niezwykle silną odporności psychiczną górali na 

niewygody, trudy życia i przeciwności losu: 

 

Góral przy tym ma pewne szczególne przymioty fizjologiczne, które zeń robią 
wyjątkową organizację ludzką. Ma on nadzwyczajnej siły system nerwowy, 
który mu pozwala żyć i działać przy nadzwyczajnie lichym pożywieniu, z 
energią jakiej, nie wykazałaby w tych warunkach żadna inna odmiana 
polskiego ludu. Prowadzi to w dalszym skutku do pewnych przymiotów 
psychicznych, tak bardzo cennych w życiu, jak nie dający się zwalczyć 
przeciwnościami optymizm, nie upadającą nigdy energię czynu, ciągłą pogodę 
ducha, utrzymująca ludzką istotę ponad nędzami życia.66 

  

Nie dziwi fakt, iż górale identyfikowali się z tego typu tekstami; Podhalanie chłonęli rozmaite 

historie na swój temat, utożsamiając się z ich bohaterami i budując własną tożsamość oraz 

mentalność w oparciu o ich przygody. Oczywiście na indywidualność górali wpłynęła również 

działalność intelektualistów pochodzenia góralskiego, by wymienić Władysława Orkana. Nie 

ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że mity stworzone przez „ceprów” stały się wzorem dla 

legend budowanych przez autochtonów. Zarówno wykształceni górale, jak również twórcy 

ludowi (mniej lub bardziej świadomie) nawiązywali (i nawiązują po dzień dzisiejszy) do 

modelu wypracowanego na przełomie XIX i XX stulecia. Nie oznacza to, że cała góralszczyzna 

została sztucznie stworzona przez pisarzy młodopolskich; twierdzenie takie byłoby 

przekłamane i niezwykle krzywdzące. Należy mieć nieustannie na uwadze, iż w momencie, 

gdy pisarze przełomu wieku przybyli na Podhale, górale posiadali już swoją tożsamość, kulturę, 

tradycję, sztukę (zwłaszcza muzykę oraz pieśni) i przede wszystkim gwarę – artyści z jednej 

strony rozpowszechnili kulturę podhalańską, z drugiej rozbudowali ją znacząco, wpływając na 

jej obecny kształt.  

Pisarze posiadali świadomość siły mitu i jego wpływu na kulturę oraz człowieka, o czym 

będzie szerzej mowa w dalszej części niniejszej pracy. Nie dziwi zatem fakt, iż literaci odwołali 

się właśnie do mitu, gdyż tylko tak mogli dosięgnąć źródła, a właściwie odkryć je, częściowo 

tworząc na nowo.67 

Pomimo dużej ilości młodopolskich mitów, dotyczących regionu, ich zbioru nie można 

nazwać mitologią, przynajmniej ze względu na sam proces twórczy. Niemniej stworzone przez 

                                                 
65 Zob. Jacek Kolbuszewski, Charakter narodowy Polaków w literaturze pięknej, „Komunikaty Mazursko-
Warmińskie” 1984, nr 1 – 2, s. 66. 
66 Stanisław Witkiewicz, Bagno, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 223. 
67 Zob. Eleazar Mieletynski, Mit, bajka, epos, [w:] Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, 
pod red. Agnieszki Karpowicz, Warszawa 2012, s. 238. 
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artystów przełomu XIX i XX wieku mity weszły w skład kultury podhalańskiej, wpływając na 

mentalność góralską.68 Mityzacja Podhala wpłynęła także na wyobrażenie ludzi z nizin o 

górach i góralach, gdyż świadomość Polaków na temat Podhala w znacznym stopniu została 

wykreowana przez młodopolan, którzy stworzyli wiele stereotypów, funkcjonujących również 

w XXI wieku. W przedmowie do Komorników Władysław Orkan pisał: 

 

Powszechnym jest mniemanie, że górale to ogromnie wesoły naród; śmiechu i 
gwaru u nich pełno, wesele tryska im z oczu snopami iskier świetlnych, humor 
niewyczerpany ich owiewa… Zaiste! Przyjeżdżającym w odwiedziny chłop nie 
pokaże smutnego oblicza.69 

 

Mityzacja Podhala związana jest z problematyką ogólnopolską, gdyż wiele 

młodopolskich legend góralskich odnosi się do całego narodu, bo czyż nie od strony Tatr miało 

nadejść upragnione wyzwolenie podzielonego zaborami kraju? Z kolei kultura i tradycja 

podhalańska w XXI wieku jest w znacznej mierze konsekwencją dokonań literatury, 

nawiązującej do regionu; śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że współczesna kultura i 

mentalność podhalańska w dużym stopniu wyrosła na mitach Młodej Polski, które ją 

wzbogaciły o szereg wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Tegoż, Kategoria mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 66–73. 
69 Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1957, s. 5. 
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ROZDZIAŁ II 

Antropologia przestrzeni podhalańskiej. Kultura regionu 

 

 

 

     Czym jest czas w stosunku do wypadków dziejowych i ludzkich czynów, tym 
jest przestrzeń w stosunku do wielkości i wyniosłości gór.70 

 

Takimi słowami Stanisław Witkiewicz scharakteryzował stosunek przestrzeni do górskich 

szczytów. Naturalne ukształtowanie Podhala wpłynęło na kulturę, zwyczaje, wierzenia i sztukę 

regionu, ponieważ rzeźba terenu odbiła się nie tylko na architekturze, ale niemal na wszystkich 

dziedzinach życia społecznego, obyczajowego i duchowego górali.  

Obecnie etnografowie wyróżniają kilka grup górali polskich. Najbardziej znani są 

górale podhalańscy, zamieszkujący Kotlinę Orawsko-Nowotarską. Na wschód od Nowego 

Targu (tereny historycznego Spisza) mieszkają górale spiscy. Północną część Babiej Góry 

zamieszkują górale babiogórscy, zaś na Południe od „Diablaka” znajdują się Orawianie. Tereny 

rozciągające się pomiędzy Gorcami a Pieninami zamieszkują górale pienińscy. W części 

Gorców, Beskidu Wyspowego oraz Sądeckiego żyją górale sądeccy. Na terenach Beskidu 

Żywieckiego osiedlili się górale żywieccy. Na południowym zachodzie z kolei mamy górali 

śląskich, a od północy Kliszczaków oraz Zagórzan. Prócz tego wyróżniamy wiele grup 

etnicznych, by wymienić tylko Łemków, Bojków czy Rusinów Szlachtowskich.71 Wyliczenie 

to daje nam obraz bogactwa i różnorodności grupy, którą stanowią ludzie zwani ogólnie 

góralami. Ze względu na temat niniejszej pracy, szczególnie interesujący będą górale 

podhalańscy oraz mieszkańcy północnych terenów regionu. 

Rozważania dotyczące kultury Podhala warto poprzedzić informacjami geograficznymi 

i historycznymi na temat regionu. Jeszcze pod koniec XIII stulecia Karpaty były przestrzenią 

zupełnie dziką. Stopniowo zaczęli pojawiać się pierwsi osadnicy, lokujący się w dolinach, 

blisko rzek. Zaludnianie polskich gór miało trzy źródła: pierwszym była władza (starostwo), 

drugim szlachta, trzecim duchowieństwo. Przybywająca ludność (koloniści pochodzili 

najczęściej z terenów, rozciągających się pomiędzy Krakowem a Sandomierzem72) 

otrzymywali ziemię, której wielkość była ściśle określona w dokumentach osiedleńczych. 

                                                 
70 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, Warszawa 1948, s. 61. 
71 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale. Z etnografii południowej Polski, Kraków 2012, s. 13 – 86. 
72 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej, Warszawa 1970, s. 28. 
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Przestrzenie górskie zasilało wielu zbiegów, przestępców oraz kłusowników. Prace związane z 

kolonizacją Podhala kontynuowali cystersi przybyli do Ludźmierza w XIII stuleciu z inicjatywy 

wojewody krakowskiego Teodora Gryfa Cedry. Mnisi szybko opuścili swój „duchowy 

posterunek” udając się do Szczyrzyca w roku 1245, zaraz po tym jak Tatarzy spalili osady. 

Dzieje cystersów z Ludźmierza znalazły swoje odbicie w folklorze góralskim, a także 

literaturze pięknej (o losie mnichów wspomina między innymi Długosz oraz Bielski).73 

Ważnym wydarzeniem dla Podhala, zarówno pod względem gospodarczym oraz 

kulturowym, było powstanie w 1346 roku Nowego Targu na mocy przywileju lokacyjnego 

nadanego przez Kazimierza Wielkiego.74 Pod koniec XV stulecia w Karpatach pojawili się 

Wołosi,75 których pochodzenie wywodzi się najczęściej z Indii. Byli oni ludem pasterskim, 

prowadzącym koczowniczy tryb życia; ich kultura i zwyczaje mocno wpłynęły na ludność, 

zamieszkującą tereny Podtatrza.76 Kultura podhalańska ma jednak o wiele więcej źródeł – 

wpisuje się ją w krąg kultury Polskiej i karpackiej, widoczne są także powiązania z tradycją 

węgierską, słowacką, niemiecką oraz rusińską.77 Jarosław Skowroński zwrócił uwagę na 

kresowy charakter Podhala. Badacz zauważył, że górale ulegli licznym wpływom obcym; 

kulturowe związki Podhalan z centralną Polską były niewielkie, przynajmniej do czasu 

pojawienia się takich ludzi, jak Tytus Chałubiński czy młodopolskiej inteligencji. Największy 

wpływ na tradycję oraz folklor podhalański, obok Wołochów, mieli Węgrzy, którzy do roku 

1918 posiadali aż 80% Tatr, Spisz i Orawą.78 

Przez niemal cały wiek XVII Podhale stało w ogniu; wybuchały liczne konflikty 

zbrojne, rewolty, przewroty (górale walczyli również z zarządcami majątkowymi).79 

Władysław Orkan w opowiadaniu Werbunek na Podhalu, w następujących słowach pisał o tym, 

co działo się na w tym czasie na Podhalu:  

 

     Rok 1629 rozpoczyna okres buntów na Podhalu, który trwa z nierówną siłą, 
to wybuchając płomieniem groźnym, to przygasając, przez kilka lat dziesiątków. 
Wiadomo: czas to był najcięższym może dla narodu chłopskiego terminów, gdy 
dość wąskie przywileje prawa i osłony chłopów, nadane im za dawniejszych 
królów, straciły całkiem moc pieczęci swoich, a o wszystkim stanowiły wola i 
swawola panów. Król był daleko, starosta na miejscu. Słani ze skargami do 
Warszawy chłopscy deputaci otrzymywali w kancelarii królewskiej 
przyrzeczenie obrony i potwierdzenie praw i przywilejów, a w drodze powrotnej 

                                                 
73 Tamże, s. 28 – 29. 
74 Tamże, 28 – 29. 
75 Zob. Śpiewnik górali polskich, wyb. i oprac. Władysław Motyka, Milówka 2012, s. 6. 
76 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 9 – 10. 
77 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 68 – 69. 
78 Zob. Jarosław Skowroński, Dawno temu w Tatrach, Łódź 2003, s. 8, 31. 
79 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale…, dz. cyt., s. 42. 
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chwytani byli mimo glejtów bezpieczeństwa przez pachołków starościńskich, 
nierzadko batożeni i wrzucani do ciemnic.80  

 

Kolejne stulecia nie były dla Podhalan łaskawsze, gdyż często padali oni ofiarą 

nieuczciwych reprezentantów władzy, szlachty a nawet duchowieństwa.81 Następne wieki 

również charakteryzowały się burzliwością, by wspomnieć tylko powstanie chochołowskie z 

1846 roku. Dopiero pod koniec wieku XIX, kiedy to młodopolanie odkryli Tatry i Zakopane, 

sytuacja górali zmieniła się zasadniczo.82 

Bogate dziś Zakopane (nie bez powodu nazwane początkowo letnią, a następnie zimową 

stolicą Polski) półtora wieku temu było niewielką, ubogą wsią (pierwsze źródło historyczne, 

wspominające o tej miejscowości, pochodzi z 1578 roku83). Surowy klimat determinował życie 

tamtejszej ludności, często przymierającej głodem, podobnie jak zwierzęta hodowlane. W roku 

1892 całe Podhale, Spisz i część Orawy cierpiało głód,84 gdyż ziemniaki i kapusta nie obrodziły. 

Jak podaje Antoni Kroh, klęska była tak duża, iż ludzie łupili korę z drzew a następnie ją 

zjadali.85 Głód wpłynął na obyczajowość Podhalan; przykładowo, gdy góral wybierał się w 

odwiedziny do znajomych, i zastał gospodarzy przy posiłku, wówczas, nim zdążył wejść do 

chałupy, od drzwi przekonywał gazdów, że niedawno spożył posiłek.86 

Trud życia w górach zacieśnił związki między góralami, wymuszając na gromadzie 

współpracę, z drugiej strony dehumanizował górali, zmuszając Podhalan do brutalnej walki o 

przetrwanie, o czym pisał przede wszystkim Władysław Orkan. Tak jak w każdych skupiskach 

wiejskich, również w na Podhalu najważniejsza stała się wspólnota, niepozwalająca jednostce 

na indywidualizm – wszelkie decyzje musiały być zaakceptowane przez społeczność, której 

niepodobna było się sprzeciwić (protest groził wykluczeniem z grupy, a przetrwanie poza nią, 

w tak nieprzyjaznej przestrzeni, było praktycznie niemożliwe), toteż charakterystyczne dla 

Podhalan dbanie o wizerunek społeczny jest mocno umotywowane antropologicznie, gdyż 

                                                 
80 Władysław Orkan, Werbunek na Podhalu, [w:] tegoż, Drogą czwartaków i inne opowiadania, tegoż, Kraków 
1972, s. 132. 
81 Tamże, s. 44 – 46. 
82 W roku 1900 Zakopane liczyło 4452 mieszkańców; liczba turystów była niemal dwa razy większa niż 
rodowitych górali (Zob. Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart, Zakopane. Przewodnik historyczny, Warszawa 1988, 
s. 12). 
83 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale…, dz. cyt., s. 29. 
84 Górale nie tylko cierpieli głód, ale również liczne choroby – w roku 1873, jak również w 1884 cały region 
dotknęła pandemia cholery oraz tyfusu. (Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt. s. 62 – 63.) 
85 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 63. 
86 Tamże, s. 63. 
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dobre zdanie gromady zapewniało bezpieczną pozycję we wspólnocie, nota bene posiadającej 

swoją hierarchię.87 

Literatura przełomu XIX i XX wieku pokazuje, że życie górali toczyło się w dwóch 

przestrzeniach: zamkniętej (dom) oraz otwartej (zewnętrznej). Obie te sfery wpływały na siebie 

wzajemnie – budownictwo było determinowane przestrzenią, z kolei przestrzeń ulegała 

kulturze góralskie, doskonale się z nią komponując. Dualizm przestrzennymi, i to w rozmaitych 

postaciach, odnajdujemy niemal u każdego młodopolskiego pisarza, podejmującego się 

tematyki podhalańskiej, by przywołać tylko Tetmajera, Orkana, Micińskiego, Żeromskiego czy 

Jedlicza.  

Wiele utworów młodopolskich doceniło również budownictwo regionalne.88 Górale 

mieszkali w chałupach pokrytych cztero – lub dwuspadowym dachem. Przestrzeń domowa 

została podzielona na dwie strefy: codzienną i odświętną. Budynek składał się zazwyczaj z 

trzech pomieszczeń: białej izby (był to pokój gościnny, odświętny), czarnej izby 

(pomieszczenie mieszkalne, którego nazwa pochodziła od koloru ścian okopconych dymem) 

oraz sieni, gdzie trzymano rozmaite narzędzia.89 Stanisław Witkiewicz w następujący sposób 

pisał o tych pomieszczeniach: 

 

                                                 
87 By łatwiej było odczytać status społeczny poszczególnych członków grupy, ich ubiór zawierał szereg informacji; 
między innymi dotyczyły one pochodzenia, statusu materialnego oraz stanu cywilnego. Strój podhalański po raz 
pierwszy został opisany jakieś dwieście lat temu; nikt tak na dobrą sprawę nie wie, jak pierwotnie wyglądał ubiór 
górali – pewne jest tylko, że uległ on znacznej ewolucji w drugiej połowie dziewiętnastego wieku (dokładnie w 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych), do czego przyczyniła się ogólnopolska fascynacja góralszczyzną, 
niosąca ze sobą poprawę warunków bytowych dla Podhalan. Jednocześnie pojawiło się wiele niedostępnych 
wcześniej materiałów, wstążek, korali oraz najprzeróżniejszych ozdób. Ubiór codzienny przeszedł transformację, 
stając się strojem regionalnym, który zyskiwał z czasem coraz więcej upiększeń. (Zob. Antoni Kroh, Tatry i 
Podhale, dz. cyt., s. 63 – 64, 85 – 86.) Nim górale założyli bogato zdobione, kolorowe stroje, chodzili w lnianych 
koszulach, których kolor daleki był do bieli, żółto-szarych portkach, brązowych guniach oraz cuchach (cały strój 
miał widoczne korzenie węgierskie). Z kolei kobiety posiadały koszule, spódnice i fartuchy z białego płótna. 
Ściągający na Podhale z końcem XIX wieku artyści byli zachwyceni ubiorem górali (zwłaszcza tym odświętnym); 
większość ambitnych twórców, przed podjęciem pracy pisarskiej, dokładnie studiowała regionalne stroje 
Podhalan, by następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w działalności literackiej; łatwo to zauważyć czytają 
młodopolskie teksty, w których widoczna jest dbałość o detale ubiorów służące nie tylko ozdobie, ale jak zostało 
to już nadmienione, określają jego miejsce w danej grupie, by przywołać tylko zbójników. (Zob. Jarosław 
Skowroński, Dawno temu…, dz. cyt., s. 21.) 
88 Młodopolanie zachwycali się także wyrobami regionalnymi, których zdobienia bardzo czeto nawiązywały do 
przestrzeni podhalańskiej oraz stylu zakopiańskiego. Dużo przedmiotów codziennego użytku posiadało misterne 
ozdoby (rozety, parzenice, rozmaite motywy kwiatowe itp.). Zwłaszcza jedna wieś wsławiła się doskonałymi 
wyrobami; chodzi tutaj o Ratułów – ceniono sobie wytwarzane tam ciupagi, spinki, fajki, sprzączki oraz noże. 
Były to wyroby wysokiej jakości, wykonane przez doskonałych rzemieślników, takich jak Józef Skubisz Walkosz, 
Andrzej Opacian Kubin czy Józef Żołnierczyk Tonsaga. W latach siedemdziesiątych nastąpiła komercjalizacja 
wyrobów regionalnych, które zaczęto produkować na skalę przemysłową. (Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. 
cyt., s. 94.) Literatura młodopolska niejednokrotnie wspomina kunszt rzemieślniczy górali, często odwołując się 
przy tym do hiperbolizacji oraz mitologizacji, co nie zmienia faktu, że wyroby podhalańskie już w tamtych czasach 
cechowały się mistrzostwem wykonania. 
89 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 127, 130, 132. 
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     Taką brudną i cuchnącą, choć ozdobną jak właściwa izba mieszkalna, lecz 
po drugiej stronie sieni znajduje się izba biała, nie opalana – salon góralski, 
nadzwyczaj charakterystyczny, w którym zebrane jest to, co stanowi zbytek w 
sprzętach i ubraniu, i to, co wyraża upodobanie w pewnych formach piękna. 
[…] 
     W ogóle chata góralska jest już wyższym typem budownictwa, w którym 
strona użyteczna jest przyozdobiona wyrazem pewnych potrzeb estetycznych. 
Jest to już nie surowy materiał, ale dość wyrobiony styl, z którego mogłoby się 
rozwinąć samodzielne i nowe budownictwo.90 

 

Na bazie tradycyjnego budownictwa oraz ornamentyki podhalańskiej, Witkiewicz 

opracował styl architektoniczny, nieograniczający się tylko i wyłącznie do konstrukcji 

budowlanych, gdyż odnosił się niemal do każdej dziedziny życia, zaczynając od mebli, przez 

przedmioty codziennego użytku, na precjozach kończąc.91 Koncepcja architektoniczna artysty 

była dość ogólnikowa (z czasem uzupełnili ją następcy pisarza).92 Styl zakopiański93 

charakteryzuje się odpowiednimi proporcjami budowli niekrępowanymi żadnymi konkretnymi 

rozmiarami,94 jest przejrzysty, zrozumiały, czytelny i malowniczy;95 najistotniejszą jego cechę 

stanowi nośnik idei,96 gdyż: 

 

miał służyć interesowi narodowemu, potwierdzać duchową niezależność 
Polaków, a więc przed Europą świadczyć o ich istnieniu, jednocześnie łączyć 
i wiązać z tradycją „plemienia”.97 

 

Uwadze literatów końca XIX wieku nie uszedł hermetyczny charakter społeczności 

góralskiej, dzielący ludzi na „swoich” i całą resztę, czyli „ceprów”;98 Podhalanie klasyfikowali 

ludzi ze względu na przestrzeń, z jakiej pochodzili. Ze swego rodzaju szczelności regionu 

wzięła się także chęć niezależności gospodarczej, dotycząca zarówno materiałów, jak również 

                                                 
90 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 23. 
91 Zob. Barbara Tondos, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2009, s. 8. 
92 Jak zauważyła Barbara Tondos w analizowaniu stylu zakopiańskiego Witkiewicza przeszkadza fakt, iż został 
on mocno zmitologizowany. (Zob. Barbara Tondos, Styl zakopiański…, dz. cyt., s. 5.) 
93 Odnośnie etymologii samej nazwy (styl zakopiański), część badaczy uważa, iż jest ona anonimowym rezultatem 
spotkań o charakterze towarzyskim; terminem tym nazywano każdy wytwór kultury materialnej, posiadający 
zdobienia podhalańskie (między innymi rozety, serca, motywy roślinne i tym podobne). (Zob. Barbara Tondos, 
dz. cyt., s. 5 – 6, 12 – 13.) 
94 Zob. Anita Biała, Literatura i architektura, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 437 – 438. 
95  Nie wszyscy jednak przyjęli styl zakopiański bezkrytycznie – pojawiły się głosy zarzucające Witkiewiczowi 
komercyjność. Również sami górale podchodzili początkowo do niego dość chłodno nazywając go „pańskim”, aż 
do drugiej połowy XX stulecia, przy czym warto w tym miejscu zaznaczyć, że autor Tatr w śniegu z niezwykłym 
wręcz szacunkiem podchodził do ludowej sztuki podhalańskiej, na bazie jakiej wypracował swój styl. (Zob. Anita 
Biała, Literatura i architektura, dz. cyt., s. 7, 13, 136.) 
96 Zob. Anita Biała, Literatura i architektura, dz. cyt, s. 134, 142. 
97 Tamże, s. 132. 
98 Tamże, s. 65. 
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produkcji; na przełomie XIX i XX wieku pod Tatrami funkcjonowało wiele zakładów, takich 

jak farbiarnie, tartaki, olejarnie, folusze, gonciarnie i tym podobne.99  

Pisarze okresu Młodej Polski doskonale zdawali sobie sprawę także z tego, iż 

ukształtowanie naturalne Podhala oraz panujące w nim warunki klimatyczne mocno 

determinowały życie górali, aby wspomnieć Na przełęczy Witkiewicza, Legendę Tatr 

Tetmajera czy twórczość Orkana. Nieurodzajna gleba zmusiła Podhalan do rozwoju pasterstwa, 

co wiązało się z koniecznością wypraw górskich, często zmieniających się w walkę z 

przestrzenią.   Pasterstwo wysokogórskie stało się nierozerwalną częścią nie tylko gospodarki, 

ale i kultury Podtatrza, gdyż wypas zwierząt hodowlanych bogaty był (i w dalszym ciągu jest) 

w szereg obrządków, przesądów oraz zwyczajów, które na trwałe zapisały się w tradycji 

podhalańskiej, co niejednokrotnie odnajdujemy w literaturze. Stanisław Witkiewicz w 

następujących słowach pisał o wypasie: 

 

     W ogóle całe to pasterstwo otoczone jest mnóstwem zwyczajów, noszących 
charakter tajemniczego obrządku. 
     Kiedy już zagnali owce do  s t r ą g i, zagrody, baca bierze żarzące węgle, sypie 
na nie święcone ziele i żywicę, odkrywa głowę, żegna się i milcząc okadza strągę 
trzy razy od zachodu na wschód, następnie wysypuje węgle przed strągą i z 
juhasami na klęczkach odmawia modlitwy. Przy dojeniu owiec, przy przecedzaniu 
mleka, przy robieniu sera odbywają się różne praktyki i nabożeństwa.100  

  

Codzienne czynności i przedmioty codziennego użytku ulegały sakralizacji. Wypas owiec był 

zajęciem typowo męskim (kobiety zajmowały się hodowlą krów). Pieczę nad nim sprawował 

baca101 obrany wcześniej przez gazdów, on z kolei wybierał juhasów oraz chłopców do pomocy 

zwanych „honielnikami”. Wypas był bogaty nie tylko w rozmaite rytuały, ale i przedmioty o 

znaczeniu symbolicznym; jednym z nich była „watra” czyli ognisko, płonące nieustannie, aż 

do końca sezonu pasterskiego w jesieni. Symboliczno-metafizyczną aurę miało również 

inauguracyjne dojenie, podobnie jak pierwszy posiłek. Baca posiadał symboliczne insygnium 

władzy, którym był wykuty w Wielki Piątek nóż, służący do krojenia sera. Odświętny charakter 

miał wiosenny i jesienny redyk,102 toteż częścią wypasu było uroczyste przemierzanie 

przestrzeni. Juhasi, nim doszli na pastwisko, musieli pokonać szereg przeszkód, co było tym 

trudniejsze, że mieli pod swoją opieką setki owiec. 

                                                 
99 Tamże, s. 65. 
100 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 74 – 75. 
101 Wielu baców zajmowało się zielarstwem, a także leczeniem ludzi (między innymi nastawiali złamania). 
102 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 69 – 73. 
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Pisarze chętnie nawiązywali do tradycji związanej z wypasem (Miłość pasterska 

Orkana),103 tworząc wokół niego magiczną aurę, co nie jest rzeczą dziwną, gdyż z pasterstwem 

związana była także wiara w czary i gusła. To właśnie baca odprawiał rozliczne rytuały, na 

przykład w czasie redyku okadzał, uprzednio poświęconymi ziołami, zagrody dla owiec, co 

miało chronić zwierzęta przed złem.104 O tym, jak bogata jest tradycja pasterska na Podhalu 

świadczy najlepiej obszerna, ośmiotomowa monografia napisana pod redakcją Włodzimierza 

Antonowicza, zatytułowana Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala (poszczególne tomy 

ukazywały się od roku 1959, aż do 1970).105  

Znamienne dla kultury podhalańskiej były migracje powodowane chęcią zarobienia 

pieniędzy, co zaczęło się mniej więcej od połowy XIX wieku. Częstym celem wędrówek stał 

się Debreczyn i Peszt, a w późniejszym czasie Wielka Nizina Węgierska, gdzie potrzebni byli 

ludzie do pracy na roli. Zarobku szukano również w Wiedniu, czasowo emigrowano do Lwowa, 

Bremy, Hamburga oraz na Słowację. Górale zajmowali się budownictwem, wycinką drzew, 

polowaniem na dziczyznę, zbieraniem owoców leśnych, druciarstwem, szklarstwem, 

płóciennictwem. Kontynentalna migracja zarobkowa nie wpłynęła znacząco na tradycję i 

kulturę podhalańską.106 Nieco inaczej rzecz wygląda przy późniejszych wyjazdach „za wielką 

wodę”, by wspomnieć Ocean Orkana; niejednokrotnie górale, wracający z USA, władali 

językiem angielskim, nie znając literackiej polszczyzny. Nauka angielskiego wynikała z 

konieczności porozumiewania się – Podhalanie nie widzieli potrzeby uczenia się języka 

                                                 
103 Ludność zamieszkująca Podhale zajmowała się również zbieractwem oraz łowiectwem. Górale zbierali 
rozmaite zioła, owoce leśne, grzyby, a także jaja ptaków oraz dziki miód. Z kolei łowiectwo, prócz mięsa, 
zaopatrywało Podhalan w skóry oraz sadło. Celem polowań były sarny, jelenie, zające, kozice, kuny, borsuki, 
świstaki a nawet lisy; łowiono również ryby. Polowano za pomocą broni palnej i rozmaitych pułapek (stosowano 
między innymi sidła oraz potrzaski). Ze względu na konieczność uiszczania opłat za łowy, większość myśliwych 
była kłusownikami. Jak u większości grup etnicznych, również na Podhalu rozwinęła się medycyna ludowa; 
wiedzę przekazywano z pokolenia na pokolenie – w głównej mierze opierała się ona o religię, czary oraz 
doświadczenie. Góralskich medyków można było podzielić na kilka grup. Tak zwani „smarowace” zajmowali się 
masażem, „babice” odbierały porody, „naprawiace” składali złamane kości, zaś zielarki leczyły za pomocą ziół. 
Nie brakowało także „ludowych stomatologów” leczących zęby przez ich wyrwanie. Prócz tego byli liczni 
specjaliści od odczyniania klątw i uroków. (Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 117 – 118, 
152.) 
104 Na wypas górale zaopatrywali się w przybory niezbędne do odprawiania magii, by wspomnieć tylko wodę 
święconą, kadzidło, stułę (najlepiej ukradzioną), sól (koniecznie poświęcona na świętą Agatę), a także ogień z 
kościelnej lampy, kredę i zioła. Przestrzeń wypasu, za sprawą rytuałów i wszelkiego rodzaju obrządków oraz 
wierzeń, stawała się miejscem magicznym. Obok magii istniała cała masa zabobonów, na przykład w czasie 
redyku baca tylko raz przeliczał owce, gdyż górale byli przekonani, że powtórzenie tej czynności może przynieść 
więcej szkody, niż pożytku. Gdy przypadkiem zgasło ognisko w szałasie, wówczas pasterze spodziewali się 
kłopotów. Inny zabobon zabraniał juhasom opierania się o ciupagę, ponieważ czynność ta mogła spowodować 
złamania nóg u owiec. (Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 118 – 119.) 
105 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 62. 
106 Tamże, s. 65 – 68. 
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polskiego, ponieważ bez problemów porozumiewali się za pomocą gwary z mieszkańcami całej 

Polski.107 

Ważnym elementem kultury podhalańskiej jest muzyka108 oraz wszystko to, co się z nią 

wiąże; śpiew i taniec, o którym Stanisław Witkiewicz pisał: 

 

     Tam to, około ogniska, w ciasnym szałasie lub na wąskim brzeżku skalnym 
powstał ów taniec góralski  d r o b n y, który szerokość, zamaszystość i 
posuwistość ruchów zastępuje ich szybkością – jest to największe rozwinięcie siły 
rzutu w jak najmniejszej przestrzeni. 
     Chłopak tańczący z dziewczyną w krótkim lecz wściekłym momencie szału 
przedstawiają całą historię miłości. Zalecanki ptaków, tokowanie głuchani, 
kołowanie gołębia koło gołębicy są zupełnie podobne do ich tańca.109 

 

Warto zaznaczyć, iż Tytus Chałubiński zwrócił uwagę na pewną zależność przestrzeni i muzyki 

podhalańskiej:  

 

     Mimo największej biegłości grajka, niepodobna tu uniknąć nieraz 
skrzypienia lub dojmującego pisku. A jednak w górach muzyka ta nie tylko nie 
razi, ale jest pożądaną, upragnioną. Jest ona harmonijnem dopełnieniem 
prawdziwie tatrzańskich wrażeń. Tak jak wprawny już taternik zapominać 
musi o nierówności drogi, o skałach zawadzających jego krokom; jak nie 
odwróci jego uwagi od cudnych efektów światła, od śmiałych konturów dzikiej 
turni, jakieś przejście wydające się mniej wprawnemu już „karkołomnem”, jak 
głód lub pragnienie, upał lub zimny nieraz przeszywający wiatr nie zmniejszy 
uroku tych majestatycznych obrazów, tak samo wadliwość konstrukcji owej 
gęśli, jakiś ton ostry i zbyt przenikliwy, nie zatrze głębokiego wrażenia 
melancholijnej, ale bujnej pieśni dawnych „zbójników” lub ochoczej, 
skocznej, lubo nieco wrzaskliwej melodii na wpół dzikich „juhasów”.110 

 

Młodopolanie upodobali sobie podhalańskie rytmy; powstało wiele tekstów poświęconych 

muzyce, którą z jednej strony ukazywano jako bardzo ważny element kultury podhalańskiej, 

towarzyszący góralom przez całe życie, z drugiej nadawano jej wymiar uniwersalny – 

ogólnoludzki, podkreślając geniusz podhalańskich melodii. Na kartach literatury odnajdujemy 

                                                 
107 Tamże, s. 68. 
108 Muzykantami dyryguje „tonecnik”; niektóre melodie mają swą etymologię w układach tanecznych np. 
„zbójnicki”, „krzesany”, „zielony” itp. Inne nazwy pochodzą od tempa („po dwa”, „po śtyry”), jeszcze inne od 
sposobu śpiewania („wierchowe”), albo sławnych wykonawców („Sabałowa”, „Bartusiowa”, „Matejowa”), 
kolejne mają swe korzenie w nazwach miejscowości („chochołowska”, „czarnodunajecka”, „orawska”), jeszcze 
inne pochodzą od okoliczności („ocepinowa”, „wywodna”, „pytacka”). Muzyka góralska łączyła, i w dalszym 
ciągu łączy tradycję z indywidualizmem grającego, który w niewielkim stopniu przekształca utwór na właściwy 
sobie sposób, toteż muzykę tę cechuje pewna nieprzewidywalność, improwizacja, (Zob. Jakub Żmidziński, 
Fłojera grała pierwsza. Muzyka „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza a muzyka huculska, [w:] Góry – 
Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2015, t. 9, s. 205 – 220.) a nawet coś, co można nazwać 
elastycznością emocjonalną.108 Muzyka była (jest) wśród górali dziedzictwem przekazywanym pokoleniowo bez 
zapisu nutowego. (Zob. Śpiewnik górali polskich, wyb. i oprac. Władysław Motyka, Milówka 2012, s. 7.) 
109 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 84. 
110 Tytus Chałubiński, Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, Kraków 1921, s. 10 – 11. 
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wiele opisów muzyki, której najczęściej towarzyszy taniec, by wymienić tylko najbardziej 

popularny, a jednocześnie widowiskowy i dziki, „zbójnicki”, tańczony najczęściej w 

migotliwym świetle ogniska – ciekawe opisy tańca odnajdujemy między innymi w Róży bez 

kolców Zofii Urbanowskiej,  Legendzie Tatr Kazimierza Tetmajera oraz Tańcu zbójnickim Jana 

Kasprowicza).  

Zamiłowanie do sztuki i piękna widoczne było u Podhalan już na przełomie XIX i XX 

wieku, i to nie tylko w muzyce, ale przede wszystkim zdobnictwie. Rozmaite „rozety”, 

„parzenice” miały upiększać zarówno przedmioty codziennego użytku, jak również elementy 

architektoniczne (między innymi drzwi, okna, belki). Oczywiście również ten element, bądź co 

bądź kultury góralskiej, nie umknął uwagi pisarzy; Witkiewicz chciał odnowić sztukę 

ogólnonarodową za sprawą sztuki góralskiej, zaś Kasprowicz wspomniał o malowidłach111 na 

szkle:  

 

W naszym górskim domu, 
U jodłowej ściany 
Wisi święty Jerzy 
Na szkle malowany. 
Kto nie wierzy, niech nie wierzy, 
Ale święty Jerzy, 
Najpierwszy z rycerzy, 
Na swoim rumaku 
Pędzi do ataku.112 

 

Szczególną fascynacją młodopolan cieszyła się tradycja zbójecka, nierozerwalnie 

związana z przestrzenią górską, by wspomnieć tylko Na Skalnym Podhalu oraz Legendę Tatr 

Tetmajera, Z legend o Janosiku Kasprowicza, Popioły Żeromskiego, Tatry w śniegu i Na 

przełęczy Witkiewicza.113  

                                                 
111 Charakterystyczne dla Podhala malowidła na szkle pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku były w 
zdecydowanej większości sprowadzane z południa Europy (bardzo często ze Słowacji). (Zob. Antoni Kroh, Tatry 
i Podhale, dz. cyt., s. 96 – 98.) 
112 Jan Kasprowicz, Święty Jerzy, [w:] Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 1956, s. 414. 
113Apogeum działalności zbójnickiej miało miejsce od XVII do połowy XVIII wieku (zbójowanie zakończyło się 
około XIX stulecia, do czego przyczyniła się polityka zaborcy; ostatnim, znaczącym harnasiem był złapany w 
1866 roku Wojciech Mateja). (Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 157.) Austriacy wprowadzili surowe sankcje 
dla zbójników (były wśród nich również tortury). Zbójnikom groziła kara śmierci, i to w męczarniach, gdyż 
dokonywano egzekucji poprzez łamanie kołem, ćwiartowanie, nabijanie na pal, rozrywanie za pomocą koni lub, 
tak jak było to w przypadku Janosika, powieszenie za żebro na haku, co traktowano jako niezwykle honorową 
śmierć. Centrum działalności zbójeckiej były okolice Babiej Góry, Pilska oraz Czarnohory. Pierwsze pieśni na ten 
temat sięgają końca XVIII stulecia; górale bardzo mocno ekscytowali się heroicznymi czynami zbójników, a co 
za tym idzie zachowało się wiele podań mitologizujących „podtatrzańską gangsterkę”, choć trzeba przyznać, iż 
odnajdujemy także historie ukazujące zbójników w negatywnym świetle. Górale wyjęci spod prawa rzadko dzielili 
się łupami z ubogimi, najczęściej chowając je po jaskiniach lub zakopując w ziemi (część bogactw rozdawali 
swoim „frajerkom”). (Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt. s. 156 – 157.) Jedynym, i to dość 
marnym dowodem na heroizm zbójników są przyśpiewki pochodzące z dziewiętnastego wieku –  na długiej liście 
cnotliwych uczynków zbójów odnajdujemy datki na budowę obiektów sakralnych, niesienie pomocy ubogim i 
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Z przestrzenią wiązało się wiele świąt kościelnych, takich jak nabożeństwo Bożego 

Ciała, nota bene obchodzone bardzo podniośle.114 Pisarze często umieszczali akcję swych 

podhalańskich utworów w okolicy świąt, jednak ten specyficzny czas służył zazwyczaj 

podkreśleniu jakiegoś problemu, na przykład fałszywej pobożności, podziałów społecznych, 

zabobonności czy biedy. Autorom przełomu XIX i XX stulecia nie umknęły jednak góralskie 

zwyczaje, dotyczące roku liturgicznego. Nie sposób wymienić ich wszystkich, warto choć 

wspomnieć o niektórych, związanych z najważniejszymi świętami kościelnymi. Wiele 

obrzędów powiązanych było z Wielkanocą. Wraz ze wschodem słońca w Wielki Poniedziałek 

w gospodarstwach góralskich zaczynały się porządki; dokładnie czyszczono i myto całe 

obejście, co dotyczyło również ścian domów (do tej pory na Podhalu, zwłaszcza w 

Chochołowie, górale myją ściany swoich domów na Wielkanoc lub przed Bożym Ciałem). Z 

kolei w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, tuż przed świtaniem, górale zażywali 

kąpieli (woda koniecznie musiała być bieżąca), szepcząc przy tym zaklęcia. Z nastaniem 

Wielkiego Piątku kobiety zabierały się za wyrób masła, które następnie święcono. Ważnym 

zwyczajem, związanym z Wielkim Piątkiem, był zakaz prac ziemnych, gdyż właśnie w ten 

dzień Chrystus został pochowany. W Wielką Sobotę, po powrocie z kościoła, trzy razy 

obchodzono dookoła dom, następnie zostawiano święconkę w sieni, wierząc, że dzięki temu 

zło nie będzie miało dostępu do domowników, i to na długi czas. W Wielką Niedziele 

świętowano, spożywano poświęcone wcześniej pokarmy, zaś na drugi dzień całe Podhale 

obchodziło „śmigurzt” – wszyscy, niezależnie od wieku, polewali się wodą. 

Również Boże Narodzenie pełne było rytuałów i zabobonów. We wigilię obowiązywał 

zakaz prac ostrymi narzędziami (dotyczyło to zwłaszcza przędzenia, prasowania oraz szycia), 

gdyż wierzono, że można nimi zranić duchy; domownicy, nim usiedli, dokładnie oglądali 

krzesło, czy nie ma tam czasem jakiejś duszyczki. Ponadto górale byli głęboko przekonani, iż 

kradzież drzewa z lasu, w dzień poprzedzający Boże Narodzenie, przyniesie im radość i 

dostatek na cały rok.115 24 grudnia od samego rana czyniono przygotowania do wieczerzy. Stół 

przykrywano białym obrusem, pod którym znajdowało się troszkę siana, co miało 

zagwarantować obfite plony w nowym roku. Pod stołem umieszczano narzędzia (koniecznie 

żelazne – między innymi siekiery), na których kładziono nogi – według podań miało to 

                                                 
uciśnionym (zdarzało się, iż służyli również dobrą radą). Powszechnie uważa się, że wraz z rozwojem Podhala, za 
którym szło wzbogacenie się miejscowej ludności, zakończyła się działalność zbójnicka. (Zob. Antoni Kroh, Tatry 
i Podhale, dz. cyt., s. 75 – 77.) 
114 Cała wieś brała udział w procesji; górale urywali z ołtarzy gałązki, a następnie zabierali je ze sobą do domu dla 
ochrony przed żywiołami. (Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 140.) 
115 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 90 – 93. 
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zapewnić zdrowie oraz dać siłę do pracy. Po modlitwie, poprzedzającej uroczystą kolację, 

dzielono się opłatkiem maczanym w miodzie; resztki z wieczerzy trafiały do gospodarskich 

zwierząt. Wieczór wigilijny był pełen magii, gdyż w tym dniu wróżono sobie przyszłość. Boże 

Narodzenie górale spędzali we własnych gospodarstwach; chałupę na ten czas zdobiła 

„podłaźniczka”, czyli ścięty szczyt jodły, tudzież świerka, zawieszony wierzchołkiem ku 

dołowi, ozdobiony orzechami, opłatkami, jabłkami oraz dekoracjami wykonanymi z bibuły. 

Dzień 25 grudnia górale poświęcali swoim najbliższym; przechodząc koło gospodarstw można 

było słyszeć kolędowanie. W dniu śniętego Szczepana święcono w kościele zboże, a następnie, 

na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego (ukamienowanie), obrzucano się owsem. W tym 

samym dniu (26 grudnia) górale odwiedzali się nawzajem, składając sobie życzenia świąteczne. 

Z kolei w Nowy Rok (dawna nazwa to „Nowe Lato”) gospodarskie pociechy wizytowały 

swoich chrzestnych, zaś najuboższe dzieci chodziły po chałupach, w których dostawały od 

gazdów jedzenie. Z nastaniem Trzech Króli święcono żywicę, jałowiec, kredę oraz przedmioty 

wykonane z metali szlachetnych, co upamiętniało dary złożone Jezusowi przez monarchów.116 

Wielu pasjonatów folkloru podhalańskiego starannie dokumentowało obyczaje 

świąteczne górali, jednak literatura piękna koncentrowała się na związanych z czasem 

świątecznym relacjach: góral – góral, góral – ksiądz, góral – Bóg, czego najlepszym dowodem 

są opowiadania Tetmajera oraz utwory Kasprowicza.117 

Wyjątkowy charakter miały obrzędy, dotyczące pochówków, co wiązało się z 

dualizmem przestrzennym: świeckość – świętość, sfera ziemska, znana, oswojona i sfera 

                                                 
116 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 136 – 138. 
117 Podhale posiada także wiele obrządków o charakterze rodzinnym, związanych z każdym etapem życia 
człowieka – od narodzin, aż po śmierć. Chrzest dziecka miał miejsce najpóźniej w kilka dni po jego narodzinach. 
Na uroczystość zapraszano tak zwane „kumy”, czyli rodziców chrzestnych, przybywających razem z 
podarunkami, takimi jak ubrania dla dziecka, pieniądze (kładziono je niemowlakowi pod poduszkę), serki oraz 
alkohol dla starszych. Podczas nabożeństwa matka dziecka była nieobecna – przebywała w domu z dwóch 
powodów. Po pierwsze ze względu kwestie zdrowotne, po drugie przez zabobon; dopiero tak zwany wywód, czyli 
ustanowiony przez Kościół rytuał, który czyniono nad kobietą około sześciu tygodni po porodzie pozwalał jej 
wrócić do normalnego życia w gromadzie. Do tego czasu położnica, podobnie jak w innych regionach, nie mogła 
wejść do świątyni, chodzić z wizyta do sąsiadów, a nawet wychodzić na pole; górale byli przekonani, że 
niedostosowanie się do zakazu ściągnie niedolę. Najbardziej złożoną ceremonią było jednak wesele, składające 
się, aż z sześciu etapów: „podłazów” (oficjalna deklaracja kawalera dotycząca chęci ożenku z wybraną panną), 
„namówin” (narzeczeni spotykali się z rodzicami by ustalić termin ślubu), przygotowań do wesela (między innymi 
gromadzenie jedzenia oraz napojów alkoholowych), proszenia gości, ślubu oraz poprawin. (Katarzyna Ceklarz, 
Babcyne korale…, dz. cyt, s. 142 – 147.) Na Podhalu, tak jak w większości polskich wsi, małżeństwa młodych 
ludzi były aranżowane, co również zacieśniało związki grupowe; głównym kryterium doboru przyszłych 
małżonków był status majątkowy. I tak, jak wszystko inne, również wesele posiadało charakter wspólnotowy; 
wiązało się z całą społecznością, która musiała wydać zgodę na związek. (Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. 
cyt., s. 64.)  
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duchowa – nieznana, tajemnicza, budząca lęk i zadumę. Zarówno z miejscami świeckimi, jak 

również uświęconymi wiązało się wiele wierzeń, zwyczajów i obrządków.118 

Przybywający na Podhale intelektualiści zwrócili także uwagę na to, że mimo 

pobożności górali, kultura regionu obfitowała w szereg guseł o rodowodzie pogańskim (często 

magiczne postaci były związane z konkretnymi miejscami). Religia katolicka nie wyparła 

starych wierzeń w upiory, strzygi, dziwożony, płanetniki, aczkolwiek zmieniła ich postrzeganie 

– złe duchy zaczęto utożsamiać z diabłem lub jego sługami: 

 

Mieszkaniem diabła było piekło, ale przebywał on chętnie zwłaszcza nocą na 
bezdrożach, leśnych duktach, gdzie czyhał na człowieka, aby go zwodzić. 
Zamieszkiwał w starych, spróchniałych wierzbach, tzw. rokitach. Również 
niektóre ze zjawisk atmosferycznych upatrywane były jako siedlisko diabłów 
– to właśnie w wirach powietrznych miały one podróżować. „Nie wszystkie 
diabły znalazły miejsce w piekle, są także w powietrzu i powietrzem 
rządzą”.119 

 

Wykształciło się wiele zabobonów, bazujących na religii; dużą popularnością cieszyły 

się wierzenia w upiory: 

 

    Po  g r a ź n i a c h, ciemnych jamach, we wnętrzu skał tłucze się  d u k           
z i e m n y  i straszy człowieka; w lasach i pustaciach czają się p a n k i, twarz 
mają nie taką, jak ludzie, tylko c a r n e  p y s c y s k a,  j a k o  b u t                              
ś w a r c o w a n y  i   d z i u r ó w   n i j a k i k   d o   n o s a  n i e  m a j o m,          
i   r ę c e,  t a k i e  p a z d u r s k a  b r z y ć k i e,  j a k o  u  w i l k a  a l b o    
n i e d ź w i e d z i a.  Z ł e strzeże też skarbów, pieniędzy zbójeckich, ukrytych 
po kolibach, pod korzeniami świerków, pod  s k r z y ż a l a m i, odłamami 
skał. Śmierć także czasem ukazuje się jako  b i e l u ć k a   k o t k a   a l b o         
b i e l u ć k a,  w y s o k a  b a b a.120                                                                                                                 

 

Literatura chętnie odwoływała się do przesądów i legend góralskich, gdyż zarówno u 

Podhalan, jak również Zagórzan, występowało szereg wierzeń w istoty nadprzyrodzone, wśród 

których wiele posiadało cechy demoniczne – postaci te łączono zazwyczaj ze zjawiskami 

atmosferycznymi oraz innymi siłami natury, czego najlepszym przykładem jest Drzewiej 

Orkana. Gusła stanowiły zlepek religii chrześcijańskiej oraz podań zarówno starosłowiańskich, 

                                                 
118 Górale byli przekonani, iż zepsuty zegar, dziwne zachowania zwierząt, jak również na przemian zamykające 
się, to otwierające samoistnie drzwi zwiastują śmierć. Gdy człowiek znajdował się w stanie agonalnym, cierpiąc 
przy tym męczarnie, wówczas pomagano mu w odejściu poprzez położenie umierającego na podłodze wyścielonej 
uprzednio słomą. Po śmierci unieruchamiano zegar, przekręcano wszystkie wiszące na ścianach lustra oraz 
wylewano znajdującą się w naczyniach wodę, zachowując przy tym ciszę. Ustawiano przy zmarłym zapaloną 
gromnicę i słano po księdza, by dokonał ostatniego namaszczenia. Obmyte ciało zmarłego układano do trumny 
razem z przedmiotami cennymi dla zmarłego oraz ziołami, mającymi chronić przed złem. Zmarłe dzieci, które nie 
zdążyły przyjąć sakramentu chrztu, a także samobójców, chowano bez obrządku poza granicami cmentarza. (Zob. 
Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 146 – 147.) 
119 Sebastian Flizak, Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan, Poznań-Łódź 1952, s. 40.  
120 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 88. 
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jak i tych, które pochodzą z Niemiec, a nawet południowej części Europy.121 Górale uważali, 

iż złe duchy mogą przybierać postać ludzką, zwierzęcą lub stanowić amorficzną reprezentację 

potęgi przyrody.122 Twierdzono, że jedne z najniebezpieczniejszych istot zamieszkiwały 

podziemia, co w sposób naturalny łączyło je ze śmiercią;123 informacje na temat guseł oraz 

wierzeń przetrwały przede wszystkim w twórczości ludowej. 

Również folklor góralski obfituje w opisy miejsc przeklętych, w których można spotkać 

przywołane wyżej istoty:124 

                                                 
121 Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku,  „Litteraria Copernicana” 2018, nr 1, s. 66 
– 69. 
122 Zob. Magdalena Dyląg, Demony zła w religijności ludowej Górali Zagórzańskich, [w:] Karpaty pełne czarów. 
O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich, pod red. Katarzyny Ceklarz i Roberta Kowalskiego, 
Nowy Targ 2015, s. 28 – 29. 
123 Szeregi demonów związanych z tym żywiołem zasilane były duszami samobójców oraz osób, które nie zaznały 
sakramentu chrztu lub bierzmowania. Ludzie byli przekonani, iż zadaniem tych istot było odbieranie życia. 
Spośród całej galerii demonów chtonicznych najpopularniejszymi były strzygonie, według legend wstające z 
grobów i duszące, bądź zagryzające ludzi. Aby temu zapobiec przebijano zwłoki kołkiem, co miało uchronić 
nieboszczyka przed transformacją w upiora. Obrządek ten przypominał legendy o wampirach również obecne w 
podaniach góralskich, by wspomnieć tylko wieszczyce nawiedzające małe dzieci w trakcie snu i wysysające z nich 
krew. Innym popularnym demonem był topielec, którym stawały się ofiary utonięć (zwłaszcza osoby poczęte poza 
małżeńskim łożem). Były to stworzenia przedstawiane jako młodzi chłopcy ubrani w czerwone spodnie oraz 
takiego samego koloru czapki. Pokazywali się w miejscach znajdujących się blisko wody (przy zbiornikach 
wodnych, rzekach, strawach, jeziorach, strumykach, studniach i tym podobnych). Zwabiali do siebie 
przechodniów, by następnie ich utopić. W wierzeniach górali obecny był także płanetnik, występujący między 
innymi w podaniach podhalańskich, orawskich, spiskich oraz gorczańskich. Legendy mówią, iż to właśnie te istoty 
odpowiadały za wiatr, chmury oraz grad, który wytwarzały mieląc w żarnach lodowe bryły (demony ostrzegały 
przychylnych im ludzi przed nadciągającą burzą). (Zob. Magdalena Dyląg, dz. cyt., s. 29, 31 – 36.) Błędny ognik, 
jak podają legendy, był demonem występującym w formie amorficznej, potrafił jednak zmieniać się w rozmaite 
formy, mające najczęściej kształt błękitnych ogni unoszących się nad bagnami. Często wodziły ludzi po 
manowcach; ich naturalne środowisko stanowiły moczary i łąki. Wierzono, iż ogniki biorą się z dusz zmarłych, 
nieochrzczonych dzieci. Broniono się przed nimi znakiem krzyża oraz recytacją formuły wypowiadanej podczas 
chrztu. Według podań ludowych Zmora była z kolei zjawą duszącą śpiących ludzi. Podobnie jak błędny ognik 
mogła przybierać różne kształty, dzięki czemu łatwiej było jej wtargnąć do gospodarstwa. Zmorami zostawały 
dzieci, którym pomylono imienia podczas chrztu, jak również każde siódme w kolejności urodzenia dziecko. Istoty 
te odstraszały ostre przedmioty wykonane z metalu i ułożone pod łóżkiem. Twierdzono, że jedne z 
najniebezpieczniejszych istot zamieszkiwały podziemia, co w sposób naturalny łączyło je ze śmiercią. W 
podaniach obecne są także czarownice – kobiety, zajmujące się czarami; specjalizowały się w zabieraniu mleka 
krowom (zwłaszcza w wigilię dnia świętego Wojciecha czarownice wyjątkowo sprawnie i obficie odbierały mleko 
zwierzętom), prócz tego parały się znachorstwem (często odbierały też porody). (Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne 
korale, dz. cyt., s. 140 – 151) 
124 Nie sposób wymienić wszystkich istot nadprzyrodzonych obecnych w wierzeniach góralskich, by wspomnieć 
tylko choboty, demony wodzenia czy przypołudnice, jednak zabobony podhalańskie nie tylko związane były z 
duchami i nadprzyrodzonymi istotami. Wykształciło się wiele rytuałów i obrządków mających swe źródło w 
dawnych gusłach. Jako przykładem można posłużyć się tutaj czerwonymi kokardkami, jakie kobiety wiązały 
dzieciom, aby uchronić swoje pociechy od uroku rzuconego nieprzyjaznym spojrzeniem wrogich osób. Zdarzały 
się także praktyki o wiele bardziej przerażające; w roku 1912 górale mieszkający w Łapszach Niżnych oraz 
okolicy, chcąc powstrzymać padający od kilkunastu dni deszcz, wydobyli z grobu szczątki zmarłego gazdy, 
którego posądzano o paranie się magią, a następnie spalono ekshumowane zwłoki nieboszczyka, aby zapobiec 
dalszej ulewie. (Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 63.) Młodopolscy pisarze bardzo chętnie 
odwoływali się do góralskich wierzeń, by wspomnieć tylko Orkana, czy Tetmajera. Z nieukrywaną satysfakcją 
pisano o płanetnikach, dziwożonach, tudzież topielcach, przy czym nie brakuje tekstów poruszających kwestię 
zabobonności, czy też głupoty górali, którzy nie bali się nikogo i niczego prócz nadprzyrodzonych istot, których 
istnienia, tak naprawdę nikt nigdy nie dowiódł. Wiele tekstów pokazuje również to, w jaki sposób górale łączyli 
ze sobą wiarę z pogańskim zabobonem. 
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W optyce ludowej głównymi miejscami gdzie można było spotkać demona 
bywały miejsca graniczne zarówno te naturalne jak i wyznaczone przez 
człowieka (granice wsi, pól tzw. miedze). Postrzegano je jako miejsca 
szczególnie mediacyjne (gdzie spotyka się świat wewnętrzny-oswojony ze 
światem zewnętrznym-dzikim). Miejsca te oswajano poprzez stawianie w ich 
obrębie kapliczek i krzyży. Jako miejsca mediacyjne postrzegane były również 
odludzia, ugory, podmokłe, bagienne tereny, a także las, które w ludowej wizji 
świata były strefami rządzonymi przez demony.125 

 

 

Tradycja podhalańska mocno związana była (i jest) przede wszystkim z Tatrami. Już w 

pierwszej połowie XIX wieku, Seweryn Goszczyński w następujący sposób opisał to pasmo 

górskie, tym samym wprowadzając je na literacką niwę:126 

 

     Tatry są częścią Karpat, częścią najzachodniejszą. Jest to grupa gór 
najpiękniejszych między górami karpackimi przez swoją wzniosłość i dzikość. 
Są one wszystkie prawie w wyższej części obnażone i pokryte ludami lub 
śniegami; tu znajdują się już lodowce alpejskim podobne. […] 
     Patrząc na Tatry tak rozłożone przede mną, przeskakiwałem myślą ową 
przestrzeń kilkomilową, która mię od nich dzieliła i widziałem, jak bym był 
cały na miejscu; te szczyty tak ostre, że ledwo się na nich spojrzenie zaczepi, 
to są milowe może płaszczyzny; te garby rozsiadłe są najeżone krociami skał 
ostrych, niedostępnych; te ciemne pręgi w różnych kierunkach, jak żyłki 
marmuru, to są wielomilowe doliny, wąwozy, rozdoły, niezgłębione parowy, 
przepaście, do których dalekie tylko spojrzenie dolecieć może; a między nimi 
świat spojrzeniu nawet niedostępny, myśli ludzkiej nawet nieznany, świat 
osobny, różny od wszystkiego, co wiemy, świat zimy, zgrozy, martwoty, 
zamknięty kołem trudów i niebezpieczeństw nad wszelkie siły ludzkie, nad 
wszelką odwagę ludzką.127 

 

Ten, niepozbawiony błędów, opis Tatr, a przede wszystkim zawarty w nim estetyczny odbiór 

gór („najpiękniejsze”, „wzniosłe”, „dzikie”, „niedostępne”, „groźne”), będzie aktualny przez 

wiele dziesięcioleci: piękno, dzikość i niebezpieczeństwo. 

O tym, że górale doskonale znali góry świadczy między innymi fakt, iż potrafili 

przewidzieć pogodę, co również nie umknęło uwagi Goszczyńskiego: 

 

     Co mnie zawsze rwało w stronę ludu prostego, to ten jego związek z 
przyrodą niby martwą, owo ich porozumienie się wzajemne. […]  
     Górale Podhalanie, zamknięci jeszcze bardziej niż inni w pewnym kole, 
mają może więcej niż inni podobnych przepowiednych znamion128. Zapisałem 
sobie niektóre: 

                                                 
125 Leonard Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 41. 
126 Zob. Michał Jagiełło, Tatry i poeci, [w:] Tatry w poezji i sztuce polskiej, oprac. Michał Jagiełło, Kraków 1975, 
s. 15. 
127 Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław – Kraków 1958, s. 47 – 48, 51. 
128 Chodzi o znaki, na podstawie których górale przepowiadają pogodę. 
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     Kiedy wąż grzechoce, kiedy bociany krążą nad nowotarską doliną, kiedy 
się Tatry przybliżają, kiedy Babia Góra zaczyna chmurzyć się albo jak Góral 
mówi: „czepek nadziewa”, to są znaki pewnego deszczu.129 

  

Kultura regionu stała się filarem, na którym wsparła się młodopolska mitologizacja 

Podhala.130 Pisarze końca XIX wieku wyolbrzymiali wszystkie zalety górali, jednocześnie 

maskując i usprawiedliwiając ich przywary (oczywiście byli również artyści, ukazujący 

prawdziwe oblicze regionu, by przywołać postać Władysława Orkana). Twórczość pisarzy 

młodopolskich rozbudziła u Podhalan potrzebę własnej literatury; górale zapragnęli być 

poetami, mówiącymi o sobie i swoich problemach we własnym języku, o czym traktuje 

następny rozdział niniejszej rozprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Seweryn Goszczyński, dz. cyt., s. 73 – 74. 
130 Zob. Franciszek Ziejka, W kręgu mitów polskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977. 



41 
 

ROZDZIAŁ III 

Przestrzeń i kultura podhalańska w literaturze ludowej 

 

 

 

 

Przestrzeń tatrzańska jest obecna zarówno w folklorze podhalańskim (pieśniowym), jak 

również w autorskich tekstach gwarowych. W przypadku utworów, opiewających piękno 

przyrody górskiej, już samo użycie gwary131 w sposób bezpośredni wiąże tekst z góralszczyzną. 

W każdym niemal wierszu widać niesamowity szacunek, przywiązanie, miłość oraz dumę z 

przestrzeni, która stała się podstawą góralskiej tożsamości. 

Na samym wstępie należy w sposób zdecydowany odróżnić anonimowe, tradycyjne 

pieśni góralskie od utworów gwarowych tworzonych przez podhalańskich poetów, którzy 

czerpali inspirację zarówno z twórczości ludowej, jak również literatury ogólnopolskiej, a 

nawet europejskiej. Ich debiut jest znacznie późniejszy (nie licząc takich pisarzy jak Jedlicz czy 

Orkan); często wykracza poza ramy czasowe Młodej Polski, jednak wpływ wydarzeń 

historyczno-kulturowych, jakie miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku w Zakopanem na 

twórczość góralskich poetów, uzasadnia omówienie ich spuścizny artystycznej w niniejszej 

rozprawie. 

W twórczości ludowej Podhalan z łatwością możemy rozróżnić pieśni miłosne, 

pasterskie, wojskowe, okolicznościowe, obrzędowe oraz przeznaczone do tańca. Pieśni 

obrzędowe odzwierciedlają mentalność górali;132 dotyczą przede wszystkim ślubów i wesel. 

Liryce góralskiej nieobca jest także tematyka erotyczna, charakteryzująca się dominacją 

zmysłów nad uczuciem.133 Podhalańskie pieśni miłosne różnią się od tego typu utworów, 

pochodzących z innych regionów kraju. Jak zauważyło wielu uczonych, polskie pieśni ludowe 

o tematyce miłosnej cechuje melancholia i nostalgia, co zapewne wiązało się z trudnymi 

warunkami życia;134 najczęściej swatano młodych ludzi, nie licząc się z ich uczuciami, mając 

                                                 
131 Szczególne zainteresowanie gwarą podhalańską wykazywał Stanisław Witkiewicz – dostrzegając piękno 
góralskiej mowy uważał, że tylko za jej pomocą można najlepiej wyrazić tradycję i kulturę podhalańską. (Jan 
Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, Wrocław – Warszawa – Kraków etc. 1979, s. 40 – 
41.) 
132 Zob. Maciej Rak, Materiały etnograficzne z Podhala Ignacego Moczydłowskiego, Kraków 2011, s. 143. 
133 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach, Warszawa 1989, s. 72. 
134 Życie miłosne na Podhalu wyglądało zupełnie inaczej niż w innych regionach kraju – wiązało się to między 
innymi z pasterstwem, za sprawą którego młodzież przebywała ze sobą bez nadzoru dorosłych, co prowadziło do 
wielu romansów (Zob. Anna Mlekodaj, „Kwietno Pani”. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, dz. 
cyt., s. 114 – 115). 
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na uwadze dobra materialne. Zupełnie inny temperament posiadają podhalańskie pieśni miłosne 

– ich cechą znamienną jest dominacja kobiet, ponieważ to właśnie góralki rozpoczynały 

miłosny flirt.135 Anna Mlekodaj podzieliła erotyczne pieśni góralskie na dwa rodzaje: miłosne 

(stanowią manifestację uczuć do ukochanej osoby) oraz zalotne (podmiot liryczny zapewnia w 

nich o swej chęci i gotowości do miłosnych uniesień, tudzież chwali się swoimi erotycznymi 

osiągnięciami, opiewając przy okazji piękność kochanek).136 Dialog miłosny związany jest 

także z przestrzenią, gdyż kochankowie często rozmawiali ze sobą, stojąc na dwóch 

przeciwnych szczytach – w linii prostej byli blisko siebie, natomiast faktyczna odległość, jaka 

ich dzieliła, była duża, trudna do pokonania, a czasami niemożliwa.  

Osobną kwestię stanowią utwory, traktujące o miłości nieszczęśliwej, opłakujące 

zranioną, bądź nieodwzajemnioną miłość. Rzeczą niezwykle interesującą jest fakt, iż tematyka 

miłości miedzy kobietą a mężczyzną, mimo że zdominowała pieśni regionalne, nie mogła 

znaleźć miejsca w twórczości poetów-górali, ustępując motywom związanym z afektem do 

przestrzeni, tradycji, „ślebody” oraz gwary.137 Oczywiście z czasem pojawiało się coraz więcej 

erotyków, jednak w początkowej fazie rozwoju poezji gwarowej tematyka ta nie była 

popularna, co być może wiązało się z wypełnianiem misji, o jaką apelował Władysław Orkan 

we Wskazaniach dla synów Podhala. 

Jak już zostało wspomniane, młodopolskie zainteresowanie Podhalem oraz góralami z 

ich folklorem, obyczajami, tradycją i gwarą rozbudziło w mieszkańcach tych ziem poczucie 

godności oraz wyjątkowości.138 Podhalanie zdali sobie sprawę z wartości własnej kultury, toteż 

powzięli środki, aby z jednej strony ją promować, z drugiej chronić,139 jednak nim do tego 

doszło świadomość i mentalność górali przeszła wiele zmian – często skrajnych.140  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zadać pytanie, w jaki sposób „góralomania” 

wpłynęła na postrzeganie przestrzeni przez autochtonów? Badania wykazały, że literatura 

                                                 
135 Zob. Anna Mlekodaj, „Kwietno Pani”. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, dz. cyt., s. 118. 
136 Tamże, s. 114 – 119. 
137 Tamże, s. 122. 
138 Anna Brzozowska-Krajka zauważyła, iż duży wpływ na mentalność i poczucie jedności górali miały także takie 
czynniki jak polityka zaborcy, własna gospodarka oraz silna separacja Podhala od reszty kraju determinowana 
ukształtowaniem terenu. (Zob. Anna Brzozowska-Krajka, Stare i nowe nuty…, dz., cyt., s. 35.) 
139 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz. cyt., s. 68. 
140 Anna Mlekodaj uważa, że poezja góralska opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest folklor, 
nierozerwalnie związany z przyśpiewkami góralskimi, które, chcąc ocalić od zapomnienia, wielu badaczy, z 
Sewerynem Goszczyńskim na czele, postanowiło spisać; w późniejszym czasie również sami górale postanowili 
zadbać o swoje dziedzictwo, by wspomnieć tylko Andrzeja Stopkę i Józefa Kantora. Drugim filar poezji góralskiej 
stanowi regionalizm związany z dużą popularnością Tatr oraz rozwojem regionu w drugiej połowie XIX wieku. 
Trzeci filar, najbardziej interesujący ze względu na temat niniejszej rozprawy, to współczesna poezja polska. (Zob. 
Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji regionu Podtatrza, wyb. i oprac. Anna Mlekodaj, 
Ludźmierz 2006, s. 12 – 21.) 
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ludowa na Podhalu jest bardzo młoda, gdyż jej apogeum przypada na okres Młodej Polski – 

pisana twórczość gwarowa została zmotywowana ogólnopolską sławą, jaką cieszyły się w tym 

czasie Zakopane, Tatry oraz Podhale.141 Niebagatelny wpływ na rozwój poezji góralskiej miała 

działalność artystyczna najwybitniejszych pisarzy okresu z Tetmajerem, Orkanem, 

Witkiewiczem i Kasprowiczem na czele, co, w połączeniu z odwołaniem do tradycyjnych 

pieśni regionalnych, dało znakomite efekty.142  

Debiutanckie zbiory poezji podhalańskiej ukazały się drukiem po zakończeniu I wojny 

światowej.143 Poezja gwarowa narodziła się w latach trzydziestych XX wieku, by wspomnieć 

tylko wydane w 1935 roku przez Antoniego Zachemskiego Gęśle z jawora. Faktu tego nie 

zmieniają nawet wcześniejsze publikacje Kazimierza Tetmajera, Józefa Jedlicza, Feliksa 

Gwiżdża czy Władysława Orkana, ponieważ w przypadku wymienionych pisarzy możemy 

mówić o stylizacji gwarowej; sam Tetmajer podkreślał, iż pomimo narodzin na Podhalu nie 

czuł się góralem, zaś swoje utwory pisał dla odbiorcy spoza regionu.144 

Idea podhalanizmu, której patronem stał się Orkan po tym, jak w roku 1922 wygłosił w 

Czarnym Dunajcu Wskazania do synów Podhala, przyświecała góralskiej inteligencji oraz 

twórcom ludowym, którzy swoją działalność literacką traktowali jako obowiązek względem 

regionu,145 jednak literatura góralska, pisana w duchu regionalizmu, kształtowała się długo 

przed wystąpieniem autora Komorników, w trzech pokoleniach pisarzy. Pierwsza generacja 

poetów reprezentowana jest przez Wojciecha Brzegę, Andrzeja Stopkę, a także Józefa Jedlicza 

i Feliksa Gwiżdża (przełom wieku XIX i XX). Druga formacja skupia poetów ludowych 

nazywanych „poetami młodego Podhala”146 (lata 1918 –1939); grupa ta była wewnętrznie 

zróżnicowana – podstawowym czynnikiem, różnicującym artystów było wykształcenie 

(staranną edukację otrzymali między innymi Antoni Zachemski, Jan Mazur, Augustyn Suski). 

Literaturę folklorystyczną reprezentują z kolei tacy poeci ludowi, jak Hanka Nowobielska, 

Andrzej Skupień-Florek, Stanisław Nędza-Kubiniec.147 Twórczość trzeciego pokolenia 

przypada na czasy powojenne i jest reprezentowana przez Wandę Czubernatową, Zofię Gracę, 

Stanisława Gąsienicę-Byrcyna, Adama Pacha.148 Wszystkie trzy formacje łączy używanie 

                                                 
141 Zob. Magdalena Popiel, Autoportret kulturowy. Zakopiański eksperyment [w:] tejże, Świat artysty. 
Modernistyczne estetyki tworzenia, Kraków 2018, s. 262-285. 
142 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 6. 
143 Zob. Anna Mlekodaj, „Kwietno Pani”. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, Rabka-Zdrój 2015, 
s. 22. 
144 Tamże, s. 23 – 25. 
145 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 7. 
146 Nazwa pochodzi od tytułu zbioru poetyckiego wydanego w roku 1937. (Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. 
cyt., s. 11). 
147 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 11. 
148 Tamże, s. 7 – 8. 
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gwary podhalańskiej jako tworzywa twórczego, starania o zachowanie dziedzictwa regionu, 

miłość do przestrzeni podhalańskiej oraz patriotyzm. Elementem różnicującym przywołane 

pokolenia są środki stylistyczne i chwyty artystycznego wyrazu.149  

Wbrew panującej u schyłku XIX wieku góralomanii, pierwsze próby poetyckie 

Podhalan były opacznie odbierane, zwłaszcza przez środowisko związane z krytyką literacką –

długo pobrzmiewały głosy nieprzychylne poezji pisanej gwarą przez ludzi wykształconych. 

Karol Zawodziński twierdził, że używanie gwary do wypowiedzi intelektualnych jest 

groteskowe, ponieważ wiersz brzmi niepoważnie i śmiesznie.150 Mimo to rdzenni poeci 

podhalańscy nie zważali na głosy krytyki. Ponadto artyści traktowali gwarę w sposób osobisty, 

a jej archaiczny charakter powodował, iż miała pewną pierwotną moc i wyrazistość 

obrazowania, zachowując jednocześnie subtelność.151 Gwara dla górali była (i jest) podstawą 

tożsamości, toteż poeci-autochtoni nie mogli lepiej wyrazić siebie w żaden inny sposób.152 Sam 

Orkan używał w swoich tekstach gwary nie tylko ze względu na wymogi naturalizmu, do 

którego wielokrotnie się odwoływał, ale przede wszystkim chciał utrwalić na kartach literatury 

swój ojczysty „język”, pomału ulegający zniekształceniom spowodowanym zewnętrzną 

ingerencją polszczyzny w gwarę góralską.153 

 Idea podhalanizmu wpłynęła na program poetycki ludności miejscowej, która na 

pierwszym miejscu postawiła swoją tożsamość, odrębność kulturową oraz przestrzeń. Ważnym 

aspektem było także rozsławianie piękna gór oraz dokonań górali; poezja góralska była zatem 

na usługach regionu. Teksty związane z obrzędowością, zwyczajami, wierzeniami, zabobonami 

umacniały poczucie tożsamości Podhala – wielu pisarzy zauważyło, że dużym zagrożeniem dla 

regionu była turystyka, co wiązało się z wpływem kultury ogólnopolskiej oraz z negatywnymi 

skutkami cywilizacji, takimi jak degradacja środowiska naturalnego.154 

Wiersze, pielęgnujące świadomość podhalańską mają najczęściej formę apelu,155 by 

jako przykładem posłużyć się utworem Andrzeja Skupnia-Florka zatytułowanym Miłuj 

Podhole. Tekst, wzywający do afektu względem ukochanej ziemi, napisany został bez użycia 

skomplikowanych środków stylistycznych. Utwór nawołuje górali do miłości Podhala od 

                                                 
149 Tamże, s. 8, 11. 
150 Zob. Góralskie serce w zielonym listku pieśni, dz. cyt., s. 19. 
151 Zob. Zuzanna Topolińska, Małe ojczyzny ~ „małe języki” (słowiańska perspektywa), ”Rocznik Slawistyczny” 
2018, t. LXVII. 
152 Zob. Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 60. 
153 Zob. Jerzy Waligóra, Gorce jako składnik mikrokosmosu scenicznego i makrokosmosu teatralnego dramatów 
Władysława Orkana, [w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 
2015, s. 51. 
154 Tamże, s. 47 – 48. 
155 Tamże, s. 37 – 38. 
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momentu urodzenia, aż do chwili „zmartwychwstania”, by przywołać pierwszą i ostatnią strofę 

tekstu: 

 

Miłuj bracie to Podhole 
boś haw ujrzoł zorze 
i te piékne Tater skole 
wielkie dzieło Boze 
 
……………………………………. 
 
Zmartwychwstanies w niebo pódzies 
z Bogiym bedzies w chwale 
to se śpiywoj po góralsku 
i miyłuj Podhole!156 

 

Prostota utworu wzmaga siłę przekazu podanego odbiorcy w sposób bezpośredni – nie ma tu 

drugiego, ukrytego znaczenia, którego mielibyśmy się doszukiwać między wersami. Apel do 

górali jest wyrazem lokalnego patriotyzmu, troską o ukochaną przestrzeń. Stanowi wezwanie 

do zachowania tradycji i gwary poza granicami regionu, nawet po śmierci, o czym traktuje 

ostatnia strofa.  Adresatem tekstu jest prosty góral, do serca którego chce trafić poeta. Co 

ciekawe, wiersz nie tylko wzywa do miłości rodzimych stron, ale również nakazuje miłować 

gwarę, która, przypomnijmy raz jeszcze, obok przestrzeni i kultury, jest podstawą tożsamości 

góralskiej.  

Oczywiście utwory poetów ludowych, pielęgnujące tradycję i tożsamość góralską, 

posiadają także o wiele bardziej skomplikowaną strukturę oraz złożone środki artystyczne, zaś 

poruszana tematyka zmusza do głębszej refleksji – tu warto przywołać twórczość Wandy 

Czubernatowej. Górale opisując swój region nie kryli poczucia własnej wyjątkowości, 

manifestując przy tym niezwykle silne przywiązanie i miłość do ziemi rodzimej.157 

Poeci podhalańscy, w swojej liryce, wiele miejsca poświęcili gwarze. Stanisław Nędza-

Kubiniec w utworze Do gwary mojej pisał: 

 

Drzewiej… nie wiem kiedy… (nie dzień to juz ani dwa, 
cas siąpawicom roków przęseł i nigda nie wróci…) 
Dawno!... 
Kie jesce turniom sępie głowy rzeźbiła siwo mgła, 
a Bóg łyskawicami jak smyckiem ciągnął po nik 
albo hromami plucił, 
kie skrzydła orłom rosły i chuć ku słonku ik brała, 
a wiater holny ostrzył im piersi od lotu, 
kie piérso lić dolinom śmierzciom grała, 

                                                 
156 Andrzej Skupień-Florek, Miłuj Podhole, [w:] Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej, pod 
red. Jana Antoła i in., Nowy Targ brw, s. 177. 
157 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 117 – 118. 
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urodziłaś sie ty!... 
Tu!... 
Moja… 
Miéła… 
Mowo ojców i braci i moja 
                                     Gwaro podholańsko!158 
 

W przytoczonym fragmencie widać siłę, z jaką podmiot liryczny identyfikuje się z gwarą – 

mową, łączącą pokolenia od niepamiętnych czasów, stanowiącą spoiwo, coś, co jednoczy 

generacje, które przecież różnią się sposobem odbierania świata. Fakt, iż gwara podhalańska 

jest tak stara, siłą rzeczy spowodował, że stała się ona naturalnym elementem przestrzeni 

górskiej; wielu poetów-górali sugeruje mistyczny początek gwary, gdyż (ich zdaniem) zrodziła 

się ona poza człowiekiem – w przestrzeni podhalańskiej,159 ma zatem w sobie coś pradawnego, 

magicznego, a nawet uświęconego (zwłaszcza dla górali), stanowi dar przestrzeni, która ją 

uprzednio ukształtowała. 

Kolejna strofa, przywołanego utworu Nędzy-Kubińca, wiąże gwarę z konkretnym 

azymutem geograficznym – Podhalem:  

 

I takoś: 
ostro – jak stol zbójnickiego noza, 
piékno – ja zorza w świtów błysku, 
cudno – jak ozwito w turniak róza, 
słodko – jak dziéwce przy watrzysku. 

 

Poeci często personifikują gwarę poprzez wiersze-metabazy, dzięki czemu mowa góralska staje 

się nadprzyrodzonym, autonomicznym bytem – falą dźwiękową, prócz komunikatu posiadającą 

piękne brzmienie, doskonale wpisujące się we wszystko to, co związane jest z góralszczyzną. 

Nędza-Kubiniec, zwracając się do gwary, podkreśla jej geograficzne, kulturowe oraz naturalne 

pochodzenie, by w dalszej części utworu zapewnić o miłości do mowy rodzimej: 

 

Hej, moja 
miéła, 
zalubiłek sie w tobie na śmierzć. 
 
Wysłaś ku mnie z siklawic tęce, 
z słonecnej mgiełki i leluje kwiatu… 
Przyniósł mi cie sum wiatru i sum orlik skrzydeł, 

                                                 
158 Stanisław Nędza-Kubiniec, Do gwary mojej, [w:] Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej, 
pod red. Jana Antoła i in., Nowy Targ brw, s. 113. 
159 Augustyn Suski w wierszu Do gwary mojej, który jest apostrofą do gwary podhalańskiej, już w pierwszej strofie 
zadał następujące pytania retoryczne: „Kaś sie rodzieła? Cy w prysku siklawic/ wykołysano siumnom pianom?/ 
Cy Cie w zimnicy miesiącka i mgławic/ tulała nocka tęcom ramion?”. (Augustyn Suski, Do gwary mojej, [w:] 
Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej, dz. cyt., s. 203) 
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i śpiew dziéwek z polany… 
Wzionek cie w ręce 
i idem z tobom pokazać cie światu. 

 

Również w przywołanym fragmencie widać powiązanie gwary z przestrzenią oraz folklorem 

góralskim; mało tego jest ona wizytówką kultury i regionu, gdyż na sam jej dźwięk ludzie z 

różnych zakątków Polski kojarzą ją z górami – innymi słowy, mowa ta odsyła do konkretnego 

miejsca (Podhala), co jeszcze raz dowodzi nierozerwalność kultury podhalańskiej z położeniem 

geograficznym. 

Trudno znaleźć poetę ludowego, który nie napisał choć jednego utworu poświęconego 

gwarze. Najczęściej jest ona przedstawiana jako mowa rodzima, łącząca pokolenia, która w 

najlepszy sposób oddaje piękno przestrzeni podhalańskiej i trud życia w górach. To, co łączy 

wiersze, dotyczące gwary podhalańskiej, to indywidualistyczne, osobiste jej ujęcie, poczucie 

dumy oraz piękna mowy, która jest jednocześnie twarda, surowa, nieokrzesana, jak i subtelna, 

wrażliwa oraz delikatna. 

 Kolejnym motywem, pojawiającym się w wierszu podhalańskim, jest „śleboda”. Górale 

manifestowali umiłowanie wolności, co wiązało się z takimi wydarzeniami historycznymi, jak 

powstanie chochołowskie czy bunt Jakuba Szeli.160 O potrzebie podhalańskiej wolności Hanka 

Nowobielska pisała tak: 

  

Wierch – wierchowi hyr o Tobie podo – 
limba z limbą styrmią sie ku grani, 
kany w chodnik zastygł błysk rąbanie – 
ka chadzujes – Pani Tatr – Ślebodo… 
 
W zimie – śpiewo lo Cie chór dujawic, 
(ucisenie pochnie zielem z stogu), 
w lecie – kwitnie w śladach Twych złotogłów 
i gro holny przy Smrecyńskim Stawie… 
 
Tobie – grzmi płanetnik w ślakach orłów – 
Tobie – z smreków spływo zywic korol – 
Tobie – zbyrcą biołe owce w holach –  
Tobie – baca wzywo downom gwarą – 
 
Hej! bo nie wie – co to scęście, młodość – 
fto Cie nie cuł w sercu swym – Ślebodo…161 

 

Przywołany sonet znakomicie ukazuje to, czym jest „śleboda” dla górali. Podobnie jak gwara, 

jest ona nierozerwalnie związana z przestrzenią i kulturą regionu. Umiłowanie do swobody 

                                                 
160 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 39. 
161 Hanka Nowobielska, Śleboda, [w:] Nuty serdeczne. Antologia podhalańskiej poezji gwarowej, dz. cyt., s. 141. 
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wzmagają szerokie przestrzenie górskie, bliskość przyrody oraz cisza i spokój z dala od 

cywilizacyjnych zgiełków. „Śleboda” jest czymś więcej niż szeroko rozumianą wolnością, 

gdyż stanowi wartość dostępną tylko i wyłącznie w przestrzeni podhalańskiej (tylko tam można 

jej zaznać).162 Poetka personifikuje „ślebodę”, nazywając ją „Królową Tatr”, przez co podkreśla 

miejsce jej panowania – polskie góry. Umiłowanie górali do wolności umotywowane jest 

przede wszystkim geograficznie; jego źródła należy szukać w ukształtowaniu przestrzeni 

podhalańskiej, ponieważ to właśnie dzięki niedostępności terenu mieli oni o wiele więcej 

swobody, niż ludność, zamieszkująca niziny (Podhalanie cieszyli się wolnością aż do XVI 

stulecia).163  

Tematyka gwarowych wierszy podhalańskich jest różnorodna – nie sposób omówić 

choćby po jednym wierszu z każdego kręgu tematycznego. Warto natomiast zaznaczyć, że z 

łatwością możemy odnaleźć wiele utworów poświęconych Bogu, stanowiących ważną częścią 

poezji podhalańskiej.164 Duża część twórczości góralskiej dotyczy zbójnictwa, na temat którego 

istniało wiele podań ustnych. Zbójnicy przedstawiani przeważnie są jako obrońcy ubogich oraz 

skrzywdzonych, ich łupem padają ludzie zamożni, zaś bogate w przygody życie kończy się 

zazwyczaj na szubienicy, lub haku, tak jak było w przypadku najsławniejszego zbójnika – 

Janosika. Rozbójnicy podhalańscy ulegli mitologizacji; posiadali niemal wszystkie możliwe 

góralskie cnoty (między innymi takie jak odwaga, fantazja, umiłowanie wolności), a ich 

tężyzna fizyczna budziła powszechny podziw oraz strach. Mimo ogólnopolskiej sławy, jaką 

cieszy się Janosik, jego postać rzadko była przywoływana przez poetów Podhala, w czym część 

badaczy upatruje słowackie korzenie harnasia.165 Bohaterami wierszy ludowych były także 

postaci historyczne z księdzem Józefem Stolarczykiem, Tytusem Chałubińskim i Sabałą na 

czele.166 

Na szczególną uwagę zasługują teksty opisujące urodę Podhala; piękno przestrzeni 

górskiej w sposób naturalny znalazło miejsce w twórczości wrażliwych artystów ludowych. 

Krajobraz tatrzański ukazany został przez autochtonów na różne sposoby i służył rozmaitym 

celom, pełniąc zarówno funkcję czysto informacyjną (określa konkretne miejsce rozgrywającej 

się akcji), jak również metaforyczną i symboliczną, co stanowiło punkt wyjścia do rozważań 

                                                 
162 Zob. Lesław Tatarowski, Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim, Wrocław 1979. 
163 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej, Warszawa 1970, s. 29 – 31. 
164 Zob. Anna Mlekodaj, „Kwietno Pani”…, dz. cyt., s. 68 – 69. 
165 Zob. Anna Brzozowska-Krajka, dz. cyt., s. 39 – 40. 
166 Tamże, s. 42. 
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na temat obecności człowieka (górala) w określonej przestrzeni (przyroda często stawała się 

także pierwszoplanowym bohaterem utworu).167 

W poezji góralskiej pojawia się problematyka związana z upływem czasu; śmiertelność 

człowieka przeciwstawiona zostaje ludzkim dokonaniom oraz kulturze góralskiej. Poeci snują 

szereg rozważań nad niedoskonałościami dnia obecnego i wspaniałą przeszłością, częstokroć 

mocno zmitologizowaną.168 Szczególnie silny wydźwięk miały teksty, wzywające do 

wzmacniania więzi góralskich; aby to uczynić nawiązywano do wydarzeń z przeszłości, do 

czego, nawiasem mówiąc, gorąco zachęcał Orkan (w swej działalności artystycznej do 

wydarzeń historycznych odwoływali się tacy poeci jak Skupień-Florek czy Pach).169 

Poezja góralska jest mocno zróżnicowana. Swym zasięgiem obejmuje wszystkie 

aspekty dnia powszechnego oraz świętego, stojąc na straży tradycji i tożsamości podhalańskiej. 

Odnajdziemy w niej wiele rozważań o charakterze filozoficznym, historiozoficznym, a nawet 

egzystencjalnym. Podhalańskiej poezji ludowej nieobcy jest autokrytycyzm, gdyż wielu 

twórców wychodziło poza utarte schematy, podejmując tematykę związaną z własną drogą 

poetycką, by wspomnieć tylko Hankę Nowobielską czy Stanisława Nędzę-Kubińca.170  Poeci 

wytykali góralskie przywary, takie jak materializm, alkoholizm czy pieniactwo, co czyniono za 

pomocą satyry, która po dzień dzisiejszy obecna jest w poezji góralskiej, by wspomnieć, 

pochodzącą z Raby Wyżnej, współczesną poetkę, Wandę Czubernatową.171 Powstały (i w 

dalszym ciągu powstają) również wiersze pisane z myślą o dzieciach i młodzieży 

podhalańskiej, jednak rzeczą wyróżniającą tę poezję w sposób znaczący jest manifestacja 

miłości i przywiązania do regionu – przestrzeni podhalańskiej oraz zamieszkujących ją ludzi z 

całym ich dziedzictwem.  

Poezja góralska z czasem ewoluowała. Podstawowym czynnikiem zmian w tej liryce 

było wykształcenie, jakie zdobywało coraz więcej Podhalan. Proste przyśpiewki, 

niepozbawione mądrości ludowej,172 z czasem ustąpiły miejsca utworom o treści filozoficznej, 

tudzież egzystencjalnej. Pomimo upływu lat liryka podhalańska w dalszym ciągu cieszy się 

dużym zainteresowaniem autochtonów, wśród których również dzisiaj odnajdujemy wielu 

poetów, by przywołać (po raz kolejny) Wandę Czuberbatową, a także Izabelę Zającównę, 

                                                 
167 Tamże, s. 102 – 104. 
168 Tamże, s. 46. 
169 Tamże, s. 38 – 39. 
170 Tamże, s. 35 – 36. 
171 Tamże, s. 53. 
172 Warto choć nadmienić o przysłowiach podhalańskich, zawierających mądrość ludową, na którą składają się 
rozmaite rady, ostrzeżenia i komentarze. Wiele z powiedzeń ma charakter filozoficzny oraz religijny – ich cechami 
charakterystycznymi są humor i prostolinijność w najlepszym znaczeniu tego słowa. (Zob. Maciej Rak, Materiały 
do etnografii Podhala, Kraków 2016, s. 21.) 
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Andrzeja Rusnaka, Marcina Godawę czy Zbigniewa Długosza173 – pisarzy, którzy nieustannie 

dbają o kulturowe dziedzictwo regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Zob. Anna Mlekodaj, „Kwietno Pani” …, dz. cyt., s. 25 – 26. 
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ROZDZIAŁ IV 

„Młoda Polska tatrzańska”, czyli wpływ przestrzeni podhalańskiej na 

twórczość literacką modernizmu 

 

 

 

4.1 Interakcje pomiędzy przestrzenią podhalańską a literaturą młodopolską 

 

 

Zanim młodopolscy pisarze rozsławili na całą Polskę Tatry, rozpoczynając modę na 

góralomanię, niewiele było tekstów, przedstawiających ten region. Podhale po raz pierwszy na 

piśmie pojawiło się w dokumentach urzędowych związanych z kolonizacją południowych ziem 

Polski. W roku 1595 ukazało się dzieło Marcina z Urzędowa zatytułowane Herbarz polski, to 

jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych, w którym autor nawiązał kilkakrotnie do Tatr. 

Mniej więcej w pierwszej połowie XVII stulecia, zaczęły ukazywać się tak zwane „spiski”, 

czyli teksty bogate w symbole oraz znaki stworzone z myślą o poszukiwaczach ukrytych w 

górach bogactw. W XVIII wieku wydawano rozmaite traktaty, których autorzy wspominali o 

polskich górach (teksty te najczęściej miały charakter pseudonaukowy). Pisarze, bo trudno 

nazwać autorów tych prac badaczami, opisując Tatry dawali się ponieść fantazji, by wspomnieć 

Nowe Ateny albo akademia wszelkiej scjencji pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona. 

Mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla 

rozrywki erygowana Benedykta Chmielowskiego. Dopiero badania Stanisława Staszica stały 

się podwaliną do prawdziwie naukowej autopsji Tatr, zaś dzieło O ziemiorództwie Karpatów i 

innych gór i równin Polski, wydane w 1815 roku, jest pierwszym tekstem, opisującym ludność 

żyjącą pod Tatrami.174 Aktywność Staszica kontynuowali między innymi tacy naukowcy i 

pisarze jak Seweryn Goszczyński, Wincenty Pol, Ludwik Zejszbner, Tytus Chałubiński.175 

Literatura piękna długo nie interesowała się polskimi górami. Pisarstwo staropolskie, 

poza nielicznymi napomknięciami o Tatrach, zignorowało je całkowicie. Niektórzy naukowcy 

uważają, że dopiero Wojciech Bogusławski jako pierwszy literat odwołał się do górali, co miało 

miejsce w komedii zatytułowanej Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Kolejnymi 

                                                 
174 Zob. Jacek Kolbuszewski, „O ziemiorództwie Karpatów…” Stanisława Staszica w literaturze romantycznej, 
[w:] tegoż, Literatura i tatry. Szkice i studia, Zakopane 2016, s. 147 – 150. 
175 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale w literaturze…, dz. cyt., s. 57 –  61. 
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autorami, przyczyniającymi się do popularyzacji Podtatrza, byli między innymi Wincenty 

Reklewski, Stanisław Jaszewski, Kazimierz Brodziński, Jan Nepomucen Kamiński, Wincenty 

Pol, Adam Asnyk.176  

Prawdziwie wielka literatura, związana z Tatrami, powstała dopiero pod koniec XIX 

stulecia, kiedy to Zakopane zyskało rangę jednego z najważniejszych centrów kultury polskiej, 

pełniąc przy tym funkcję uzdrowiska, do którego zjeżdżali przede wszystkim ludzie, cierpiący 

na choroby układu oddechowego;177 na „suchoty” nierzadko chorowały osoby związane ze 

sztuką, co przyczyniło się do rozwoju życia intelektualnego podtatrzańskiej miejscowości.178 

Stanisław Witkiewicz w następujących słowach pisał o rosnącym zainteresowaniu chłopami (w 

tym góralami): 

 

     Od czasu, kiedy lud przestał być dla reszty społeczeństwa stadem szarych 
wróbli, w którym nie rozpoznawano: kto Maciek – kto Wojtek, i brano          c 
h ł o p a  t y l k o  j a k o  r o d z a j, jako tłum, nie przypuszczając nawet tego 
bogactwa indywidualności charakterów, które w nim dziś widzimy, znaczenie 
ludu w literaturze i sztuce wzrasta z każda chwilą. Poza badaniami 
etnograficznymi chłop wchodzi do powieści i poezji jako żywa postać, jako 
niezbędna składowa część obrazu polskiego społeczeństwa, wchodzi ze swymi 
szczególnymi cechami obyczajów, pojęć i gwar.179 

 

Niewielka dotąd wieś góralska zyskała renomę kurortu, wytrzymującego europejską 

konkurencję.180 Warto w tym miejscu przytoczyć fragment artykułu, otwierającego pierwszy 

numer „Zakopanego” z 26 lipca 1891 roku: 

 

     Niezwykle szybki od lat kilku rozwój Zakopanego przypomina z wielu 
względów powstające osady na kresach północnej Ameryki. Jak tam tak i tutaj 
gorączkowy pośpiech, powstają domy pośród niewykarczowanych lasów, 
budowane nieraz dorywczo bez planów i symetryi, a niedokończone jeszcze, 
zamieszkałe przez rodziny zwabione jednak nie chęcią zysku, ani nadzieją 
wydobycia z ziemi złota lub nafty, lecz urokiem pysznych widoków, lecz 
balsamiczną wonią nieporównanego powietrza, lecz tą swobodą, tym czarem 
swojskiego życia, do którego zdaje się, iż Zakopane ma dla nas Polaków 
wyłączny przywilej.181 

 

                                                 
176 Tamże, s. 62 – 64. 
177 Zob. Magdalena Popiel, Autoportret kulturowy. Zakopiański eksperyment [w:] tejże, Świat artysty. 
Modernistyczne estetyki tworzenia, Kraków 2018, s. 262-285. 
178 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz., cyt., s. 130. 
179 Stanisław Witkiewicz, Ociec Nędza, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 138. 
180 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982, s. 248 – 249. 
181 „Zakopane” 1891, nr 1, s. 1.  



53 
 

Znaczny wpływ na rozwój Zakopanego miało przybycie i osiedlenie się na Podhalu 

Tytusa Chałubińskiego,182 Marii i Bronisława Dembowskich, Walerego Radzikowskiego oraz 

rodziny Pawlikowskich. Z czasem pojawiało się coraz więcej wybitnych postaci, by przywołać 

Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, Leona Wyczółkowskiego czy Jacka 

Malczewskiego.183 W Zakopanem dzielono się najnowszymi nowinkami literackimi, 

dyskutowano o modnych nurtach artystycznych, zaś rodzimi autorzy prezentowali urywki 

swoich nowopowstałych dzieł, by jako przykładem posłużyć się sylwetką Władysława 

Reymonta, czytającego ustępy Chłopów.184  

Pod Tatrami rozkwitło czasopiśmiennictwo; na przestrzeni lat 1891 – 1906 pojawiły się 

takie pisma jak „Zakopane”, „Kurier Zakopiański”, „Gazeta Zakopiańska”, „Goniec 

Tatrzański”, „Zakopianin”, „Przegląd Zakopiański”. Publikowali w nich czołowi pisarze epoki 

(Kazimierz Tetmajer, Stefan Żeromski, Tadeusz Miciński, Stanisław Przybyszewski, Andrzej 

Strug czy Lucjan Rydel. Na łamach „Przeglądu Zakopiańskiego” swoje teksty wydawali 

między innymi Władysław Orkan oraz Józef Jedlicz.185 

Do popularyzacji gór przyczyniły się instytucje, wśród których najważniejsze było, 

założone w roku 1875, Towarzystwo Tatrzańskie. Region promowali także ludzie przyjezdni z 

księdzem Józefem Stolarczykiem na czele.186 Rozwijające się taternictwo, jak również sporty 

związane z górami (wspinaczka, narciarstwo) były skutecznymi wabikami dla ludzi z całej 

Polski: 

 

     Wszelki sport, a w szczególności  t a t e r n i c t w o, ta bezinteresowna 
walka z naturą, daje możność zużycia nadmiaru sił i zdrowia, nie zostawiając 
żadnego niesmaku, żadnych zawodów realnych, ponieważ nie ma tu realnych 
interesów do bronienia lub korzyści do zdobywania.187 

 

Duże znaczenie symboliczne dla młodopolan miały dwa wydarzenia, po których zaczęto 

traktować Zakopane jako ośrodek polskości: pierwszym było wykupienie przez hrabiego 

Zamoyskiego od cudzoziemców Zakopanego (1889 rok), drugim wygrany proces z Węgrami o 

                                                 
182 Chałubiński propagował Zakopane, wskazując na walory zdrowotne miejscowości. (zob. Wiesław Wójcik, 
Chałubiński – Zakopane i Górale, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, z. 55/3 – 4, s. 82). 
183 Zob. Ferdynand Hoesick, Tatry i Zakopane, Warszawa 1959, s. 676. 
184 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), Wrocław – Warszawa – Kraków etc. 1981, 
s. 40. 
185 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 371. 
186 Zob. Jan Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury, Kraków 1978, s. 8. 
187 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków1963, t. I, s. 63. 
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Morskie Oko.188 Najważniejsze okazały się jednak kwestie polityczne,189 gdyż ze względu na 

łagodniejsze rządy zaborcy, pod Giewont zjeżdżało wielu spiskowców oraz działaczy 

społecznych, by wymienić tylko Edwarda Abramowskiego, Juliana Marchlewskiego, Józefa 

Piłsudskiego, Gustawa Daniłowskiego, Michała Sokolnickiego czy Stanisława 

Wojciechowskiego.190 Zakopane pełniło zatem funkcję patriotyczną, scalając w swych 

granicach rozbity przez okupantów naród.191 Warto w tym miejscu przytoczyć dobitne i trafne 

słowa Jana Majdy, odnoszące się do tego fenomenu: 

 
Tatry zamieniono na patriotyczne hasło, punkt zborny dla niedawnych 
żołnierzy powstania styczniowego i ich ideowych następców, w efekcie tego 
procesu góry stały się przyczółkiem Polski niepodległej, który wnet rozrósł się 
w jej potężny bastion, a stolica gór, Zakopane, zmieniła się w ogólnopolskie 
ognisko politycznych i militarnych działań.192 

 

Pisarze przełomu XIX i XX wieku często interpretowali dzieje narodu polskiego w kategoriach 

niezwykle szerokich, wręcz kosmologicznych, wychodząc w swoich rozważaniach od makro 

do mikrokosmosu, którym w tym przypadku okazało się Podhale.193 Artyści na różne sposoby 

starali się spolonizować przestrzeń podhalańską, przy jednoczesnej podhalanizacji Polski. 

Świadectwem tęsknoty za utraconą ojczyzną, a jednocześnie próbą wskrzeszenia jej ducha, 

było stworzenie przez Stanisława Witkiewicza stylu zakopiańskiego,194 w zamyśle autora 

mającego stać się ogólnonarodowym stylem budowlanym.195  

Zwiększająca się liczba turystów, przyciągająca wielu inwestorów chętnych do 

wzbogacenia się na uzdrowiskach, spowodowała, że co sprytniejsi górale pragnęli czerpać 

korzyści majątkowe, co zauważył i utrwalił na kartach Felietonów z Tatr (1896) Jan 

Kasprowicz.196 Zaistniała sytuacja stała się zarzewiem licznych antagonizmów, by przywołać 

                                                 
188 Zob. Literatura Polska. Młoda Polska, pod red. Janiny Kulczyckiej-Saloni, Ireny Maciejewskiej, Andrzeja 
Makowieckiego, Romana Taborskiego, , Warszawa 1996, s. 61. 
189 Warto nadmienić, że wcześniej Kostka Napierski, podobne jak młodopolscy działacze, widział w Podhalu 
zaczątek ogólnonarodowych zmian – liczył, iż zapoczątkuje pod Tatrami powstanie, które ogarnie cały kraj. (zob. 
Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 37)  
190 Zob. Literatura Polska. Młoda Polska., dz. cyt., s. 61. 
191 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 249. 
192 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 9. 
193 Tamże, s. 58. 
194 Witkiewicz był przekonany, iż architektura regionalna Podhala jest archetypem rdzennie polskiego 
budownictwa. (Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), Wrocław – Warszawa – 
Kraków etc. 1981, s. 56) 
195 Zob. Jacek Kolbuszewski, Charakter narodowy Polaków w literaturze Pięknej, „Komunikaty Mazursko-
Warmińskie” 1984, nr 1 – 2, s. 66. 
196 Zob.  Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 246. 
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sylwetkę Andrzeja Chramca; możliwość stosunkowo łatwego zysku nadwyrężyła wyznawane 

dotąd zasady etyczne Podhalan.197   

W takiej oto atmosferze polska elita intelektualna chłonęła piękną, egzotyczną i 

tajemniczą przestrzeń podhalańską, coraz silniej rozpalającą artystyczną wyobraźnię Młodej 

Polski. Tatry z jednej strony już dawno zostały zauważone,198 z drugiej były pomijane, zarówno 

przez większość twórców romantycznych, jak i pozytywistów. Rzecz jasna były tu ważne 

wyjątki: dokonania Seweryna Goszczyńskiego, poetyckie obrazy Tatr Adama Asnyka czy 

Felicjana Faleńskiego, którego Michał Jagiełło uznał za „pierwszego wybitnego poetę Tatr”,199  

jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku urosły one do rangi jednego z najważniejszych 

motywów artystycznych. Po tym, jak w roku 1891 ukazał się cykl sonetów Tatry Franciszka 

Nowickiego, zainteresowanie polskimi górami osiągnęło apogeum, jednak ani twórczość 

Nowickiego, ani Andrzeja Niemojewskiego czy Maryli Wolskiej nie wpłynęła na wyobraźnię 

i zmysły młodopolskich artystów, tak jak wydane w 1904 roku Poezje Kazimierza Tetmajera, 

które na lata, bo aż do dwudziestolecia międzywojennego, stały się niedoścignionym wzorcem 

dla niezliczonej rzeszy poetów, nawiązujących do górskiej tematyki.200 

Artyści zachłysnęli się Tatrami, Podhalem i góralszczyzną; śmiało można powiedzieć, 

że literaturę opanowała tatrzańska gorączka, gdyż: 

 

[…] łatwiej o wymienienie poetów, którzy wiersza tatrzańskiego nie napisali, 
niż o licytację nazwisk autorów czyniących zadość tej metodzie!201 

 

                                                 
197 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 37 – 38.  
198 Nie można odmówić zasług w popularyzacji Tatr i Podhala takim postaciom jak Stanisław Staszic, Seweryn 
Goszczyński czy Wincenty Pol. Wielu najwybitniejszych polskich romantyków nawiązywało do Tatr; warto w 
tym miejscu przytoczyć słowa Jacka Kolbuszewskiego, dotyczące tej kwestii: „Są Tatry (choć właściwie idzie tu 
o miodoborskie Tołtry) w Grażynie Adama Mickiewicza, są w jego Pierwszych wiekach historii polskiej, sceneria 
zaś tatrzańska odgrywa bardzo ważną, symboliczną rolę w Konfederatach barskich. U Juliusza Słowackiego 
mamy Morskie Oko w akcie II Samuela Zborowskiego (motyw to zresztą bardzo ważny z punktu widzenia poetyki 
przestrzeni w tym dramacie), „górnych Karpat okolica” pojawia się także w związku z legendą o Bolesławie 
Śmiałym w Królu-Duchu. „Podhalańska” okolica występuje w Wandzie Zygmunta Krasińskiego, natomiast Józef 
Bohdan Zaleski w wierszu Duch od stepu (1836) przypomniał „w chmurach szczyt Łomnicy, / Z pierwoczesnych 
skał wykuty”, a potraktowany jako „dzika ustroń do pokuty” narodu (są tu echa lektury Staszica, są i echa Proroctw 
księdza Marka Goszczyńskiego). Z tej czwórki poetów tylko Zaleski był w Tatrach (w 1832 r. z Goszczyńskim); 
Krasiński mógł widzieć ich panoramę z daleka — z Krakowa; Słowacki natomiast i Mickiewicz całą swą o nich 
wiedzę czerpali z lektury, fakt zatem, iż owe napomknienia o Tatrach pojawiły się w ich dziełach, jest pewnego 
rodzaju dowodem ważności owej problematyki w literaturze romantycznej.” (Jacek Kolbuszewski, Tatry u 
Norwida, „Pamiętnik Literacki”, 1992, nr 2, s. 19). 
199 Michał Jagiełło, Tatry i poeci, [w:] Tatry w poezji i sztuce polskiej, oprac. Michał Jagiełło, Kraków 1975, s. 31. 
200 Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 369. 
201 Tamże, 371. 
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Nie bez powodu Tadeusz Boy-Żeleński podzielił epokę na dwa nurty: „szatański” i 

„tatrzański”,202 z kolei Jacek Kolbuszewski wyróżnił trzy obszary zainteresowań „Młodej 

Polski tatrzańskiej”. Pierwszy, według uczonego, stanowi Podtatrze, któremu patronuje 

Kazimierz Tetmajer. Drugi dotyczy kultury podhalańskiej ze Stanisławem Witkiewiczem i 

Władysławem Orkanem na czele. Trzeci odnosi się do Zakopanego – szczególną uwagę temu 

miastu poświęcił Jan Grzegorzewski.203 

Młodopolskie utwory, odnoszące się do tematyki podhalańskiej, możemy podzielić na 

kilka kategorii. Pierwszą stanowią dzieła, nawiązujące do przyrody górskiej, by jako 

przykładem posłużyć się impresjami Kazimierza Tetmajera (Melodia mgieł nocnych, Nad 

Czarnym Stawem Gąsienicowym). Następnie wyróżniamy grupę tekstów, opierających się na 

folklorze podhalańskim. Trzecia to utwory, współorganizujące tradycję i przestrzeń 

podhalańską (Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera). Czwartą kategorią są dzieła, 

mitologizujące przestrzeń górską; przekształcają one czasoprzestrzeń Podhala w mityczne 

krainy, by przywołać niezwykle złożone dzieło, jakim jest Nietota. Księga tajemna Tatr 

Tadeusza Micińskiego (Stanisław Pigoń określił powieść Micińskiego jako „zawiłą i nużąco 

zagadkową”204).205 Mityzacja najczęściej była nośnikiem idei związanych z Polakami, Polską i 

polskością, aczkolwiek dotyczyła ona również samych górali, o czym pisał między innymi 

Stanisław Witkiewicz w Na przełęczy: 

 
     W tych pierwszych chwilach entuzjazmu zapomniano nawet, że górale są 
ludźmi, że uspołecznienie, wynik silnie zadzierzgniętych i unormowanych 
stosunków między ludźmi, nie zawsze idzie w parze ze zdolnością umysłową lub 
przymiotami takimi, jak męstwo, energia temperamentu, wyobraźnia zapalna i 
łatwość wysławiania się.206 

 

 Groźne przestrzenie tatrzańskie traktowano niczym wyzwania rzucane przez naturę 

człowiekowi, co widać w twórczości Jerzego Żuławskiego. Góry ukazywano jednocześnie jako 

miejsce, pozwalające pozyskać wiedzę i umiejętności życiowe, co bliskie jest koncepcji 

Leopolda Staffa, u którego poznanie natury stanowi klucz do zrozumienia własnego 

człowieczeństwa.207 Były one także tłem doznań erotycznych – łatwo to zauważyć w Popiołach 

                                                 
202 Jacek Kolbuszewski podaje, iż „Młoda Polska tatrzańska” przypada na lata 1887 – 1910, czyli od wydania Tatr 
w śniegu Stanisława Witkiewicza do ukazania się Nietoty Tadeusza Micińskiego. (Zob. Jacek Kolbuszewski, dz. 
cyt., s. 248.). 
203 Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 253 – 254. 
204 Zob. Stanisław Pigoń, Niesamowite spotkania literackie (Tadeusz Miciński – Wincenty Lutosławski), [w:] tegoż, 
Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury, Warszawa 1984, s. 560. 
205 Zob. Tatry i górale w literaturze polskiej, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, 
s. XLIX – LI. 
206 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 37. 
207 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 392, 396 – 397. 
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Stefana Żeromskiego (tragicznie zakończony romans Rafała Olbromskiego z Heleną). 

Zakopane stało się centrum życia towarzyskiego, co sprzyjało również przelotnym romansom, 

ponieważ wielu turystów przyjeżdżało pod Tatry w poszukiwaniu miłości, co zostało 

przedstawione w utworze Baczmaha (1898) Mieczysława Pawlikowskiego.208 Nie umknęło to 

uwagi również Jana Kasprowicza, który w Księdze ubogich pisał:  

 

Biorą się do dziewek 
Warszawskie półpanki, 
Podlizują się juhasom 
Młode warszawianki. 
 
W ciemny las odległy 
Owce się rozbiegły – 
Takie to są skutki: 
Za rok będzie na Podhalu 
Przybytek świeżutki.209 
 

Góry kojarzono z kategorią wolności, o czym mówił już Wincenty Pol w Pieśni o ziemi 

naszej.210 Widoczne jest to także w twórczości ludowej, w której kwestie związane ze, 

wspomnianą już przeze mnie, „ślebodą” okazują się istotne dla mentalności podhalańskiej.211 

Zdarzało się, iż przestrzeń podhalańska w literaturze przełomu XIX i XX wieku nie 

posiadała wyraźnie określonego azymutu geograficznego. Akcja takich utworów rozgrywała 

się w Tatrach osnutych aurą magii, nieokreśloności, mistycyzmu, dając doskonały pretekst do 

wyrażania postaw dekadenckich,212 co zostało zapoczątkowane przez Tetmajera, a następnie 

powielone przez szereg jego naśladowców, którzy często zupełnie nie znali Tatr. Przestrzenie 

górskie wchodziły w interakcje, lub stawały się nierozerwalną częścią przeżyć wewnętrznych 

podmiotu lirycznego.213  

Ważnym elementem w modernistycznym odbiorze przestrzeni podhalańskiej był 

monumentalizm, pociągający za sobą określoną wizję gór, której źródła należy szukać zarówno 

na początku XIX wieku, jak również w młodopolskim okultyzmie. Spowodował on 

determinację przestrzeni określonymi kategoriami artystycznymi (chwyty literackie, użycie 

symbolu) oraz filozoficznymi. Za przykład może posłużyć twórczość Feliksa Gwiżdża, 

                                                 
208 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s.51. 
209 Jan Kasprowicz, Na Kondrackiej Hali, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 1956, 
s. 284 – 285. 
210 Zob. Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 96. 
211 Zob. Wacław Borowy, Studia i szkice literackie, Warszawa 1983, t. I, s. 377 – 379.  
212 Zob. Teresa Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890 – 1905), Kraków 1986, s 7 – 12.  
213 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 375 – 376. 



58 
 

ponieważ pisarz często odwoływał się do wątków baśniowych w celu uwypuklenia postaw 

heroicznych.214 

Ciekawym aspektem, związanym z górami, było zagadnienie czasu, który również 

ulegał pewnym metafizycznym zniekształceniom. Często jego bieg deformowała poetycka 

wyobraźnia, wykraczając tym samym poza tradycyjny ruch rzeczy; czas stawał się 

niejednostajny, niesymetryczny względem zdarzeń przestrzennych, innym razem zastygał pod 

piórem impresjonisty, ukazując konkretny wycinek przestrzeni.  

Omawiając interakcje pomiędzy przestrzenią podhalańską a twórczością doby Młodej 

Polski trzeba zaznaczyć, iż podjęto próbę stworzenia języka poetyckiego w sposób adekwatny 

oddającego piękno, majestat oraz klimat gór i góralszczyzny, w czym miała pomóc gwara 

podhalańska. Niestety projekt napotkał wiele przeszkód, wśród których należy wymienić duży 

wpływ poezji alpejskich – wielu pisarzy, opisując Tatry nakładało kalkę poetyki stosowanej w 

charakterystyce krajobrazów Alp, czemu nie potrafił się oprzeć między innymi Władysław 

Orkan.215 Ulubionym gatunkiem lirycznym poetów, ukazujących uroki i piękno Tatr, był sonet, 

by przywołać takich artystów jak Tetmajer, Nowicki, Wacław Wolski czy, wspomniany wyżej, 

autor Komorników.216 

Mimo wszystko młodopolska literatura związana z Tatrami była różnorodna – jej 

granice artystyczno-stylistyczne rozciągały się od karykatury, po sprawy narodowe, od wrażeń 

estetycznych, po refleksje filozoficzne, od sacrum do profanum.217 Magia przestrzeni 

podhalańskiej zaczarowała twórców, którzy znaleźli się w jej zasięgu, zaś piękno i potęga Tatr 

wpłynęły na kształt młodopolskiej literatury, oddziałując na stronę estetyczną utworów oraz ich 

tematykę i problematykę.218 

  

 

4.2 Topografia Podhala w literaturze modernistycznej 

 

 

Struktura przestrzeni podhalańskiej, w literaturze przełomu XIX i XX wieku, składa się 

z miejsc-segmentów nacechowanych znaczeniowo, emocjonalnie, ideologicznie, filozoficznie, 

                                                 
214 Tamże, s. 372 – 373. 
215 Tamże, s. 250 – 251. 
216 Tamże, s. 387. 
217 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 49. 
218 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Badania nad literatura Młodej Polski, „Biuletyn Polonistyczny” 1976, nr 
19/4, s. 66 – 69.  
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historycznie, indywidualne, społecznie, duchowo, a także hedonistycznie. Z łatwością możemy 

wyróżnić miejsca ucieczki od cywilizacyjnego zgiełku, miejsca związane z pamięcią i 

niepamięcią, miejsca uświęcone oraz przeklęte, miejsca magiczne, miejsca widma, miejsca 

odnoszące się do tożsamości regionalnej, tudzież narodowej.  

Wymienione wyżej wycinki przestrzeni istnieją w ścisłym połączeniu ze sobą i we 

wzajemnych korelacjach. Miejsca święte w sposób naturalny związane są z przestrzenią 

tożsamości. Lokalizacje, łączące się z niezwykle pojemną i subiektywną kategorią pamięci 

dotyczą wielu pól semantycznych; odnajdziemy w nich zarówno magię lat dziecięcych, jak i 

wspomnienia walk narodowowyzwoleńczych, co z kolei wiąże się z kategorią tożsamości. 

Koniecznie należy zaznaczyć, iż miejsca pamięci i niepamięci powiązane są z przestrzenią 

widm, gdyż ludzka pamięć tworzy coś na kształt fantazmatów przestrzennych (zapomniane 

fragmenty miejsc modeluje zgodnie ze swoimi potrzebami i wyobrażeniami, układając skrajnie 

indywidualne mozaiki czasoprzestrzenne).219 

Wszystkie fragmenty Podhala scala ze sobą jeszcze jeden element – kultura góralska, 

będąca najistotniejszym spoiwem, łączącym przestrzenne spektrum regionu. Kształt, zawartość 

i uprządkowanie przestrzeni warunkują, czy też determinują, życie codzienne człowieka, jak 

również wpływają na sposób jego myślenia, wyobrażenie i postrzeganie świata, zarówno 

empirycznego oraz duchowego. W przestrzeni podhalańskiej odnajdujemy jednocześnie wiele 

indywidualności, co uzależnione jest od takich czynników jak wrażliwość estetyczna, 

uduchowienie oraz poszczególne cechy charakteru jednostki. Specyfika (czy raczej fenomen) 

przestrzeni podhalańskiej (w twórczości młodopolskiej) polegał na nierozerwalnym związku 

miejsca z kulturą i tradycją góralską. Razem stanowią one zespół, kształtujący nie tylko ludność 

autochtoniczną, ale również całą rzeszę ludzi przyjezdnych zakochanych w tej krainie. Więź tę 

odnajdujemy w zdecydowanej większości utworów literackich o tematyce tatrzańskiej. 

Na wyżej opisany fenomen złożyło się wiele czynników od narodowowyzwoleńczych, 

po niezwykle prozaiczne, takie jak fakt, iż przybywający pod Tatry pisarze czuli całkowitą 

zależność od górali, towarzyszących im podczas wędrówek górskich – przewodnicy ukazywali 

artystom góry z własnej perspektywy, siłą rzeczy wpływając na wyobrażenie Tatr wśród 

młodopolan.220  

Oczywiście nie wszyscy pisarze widzieli w Tatrach, Podhalu i góralach jeden organizm, 

o czym najlepiej świadczą słowa Jacka Kolbuszewskiego: 

                                                 
219 Zob. Sylwia Chutnik, Zabawy w pamięć i genderowy model miasta. Próba konceptualizacji praktycznej, 
„Teksty Drugie” 2014, nr 6, s. 127 – 128.  
220 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 278. 
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Istnieje więc w pisarstwie Tetmajera świadomość pewnej rozłączności zjawisk, 
jakimi są Tatry i góralszczyzna – i świadomość ta uwidacznia się w cyklicznej 
organizacji pewnych wypowiedzi poetyckich, opatrywanych raz wspólnym 
tytułem Z Tatr, kiedy indziej Rzeczy góralskie. Trudno więc byłoby posądzać 
Tetmajera o to, że „patrzył na góry oczyma ludu” i że w tym sensie realizował 
koncepcje Goszczyńskiego.221 

 

Nie zmienia to faktu, że współistnienie górali z przestrzenią podhalańską wykracza poza 

zwykły determinizm, którego nawiasem mówiąc nie brakuje, gdyż topografia Podhala odbiła 

piętno na kulturze i życiu codziennym, zamieszkującej tamtejsze tereny, ludności. Wychodząc 

poza ramy naturalizmu można odnaleźć tu pewną duchową symbiozę, zachodzącą między 

przestrzenią, a jej mieszkańcami – na tej koegzystencji młodopolscy artyści oparli swoją 

twórczość, włączając do kultury ogólnopolskiej tradycję podhalańską, uznając ją wcześniej za 

rdzennie polską.222 

Sztuka modernistyczna z jednej strony czerpała inspiracje z regionu, z drugiej 

współtworzyła go, czyniąc z niego przedmiot swoich dzieł, w których wyobraźnia artystyczna 

łączyła się z topografią oraz tradycją podhalańską, narodową, a nawet europejską. Młodopolski 

zachwyt nad Tatrami wykraczał poza zwykłą chłopomanię, kategorie estetyczne czy narodowe. 

Artyści odnaleźli przestrzeń, potrafiącą uśmierzyć ból istnienia, tak mocno rozrywający dusze 

modernistycznych poetów. Toteż Podhale stało się „ziemią obiecaną”, uświęconą przestrzenią 

wykrojoną z wielu, tak zwanych, „izmów” epoki, takich jak naturalizm czy, niejednoznaczny 

pod względem znaczeniowym, dekadentyzm.223 Nie oznacza to, iż zniknęły one w cieniu Tatr; 

niejednokrotnie odnajdujemy, na kartach literatury związanej z polskimi górami, sceny 

naturalistyczne, ponadto zdarzało się, że również wśród majestatu gór rozkwitały 

pesymistyczne myśli, snute przez pisarzy „końca wieku”. Wszelkie nurty (estetyczne, 

artystyczne, ideologiczne, polityczne), dominujące na przełomie XIX i XX wieku, w znacznej 

mierze zostały dostosowane do nowych wartości przez artystów przybyłych u progu nowego 

tysiąclecia na Podhale. 

 

 

 

 

                                                 
221Tamże, s. 312. 
222 Warto zaznaczyć, iż powstały pomysły podhalanizacji Polski, by wspomnieć tylko Stanisława Witkiewicza i 
jego styl zakopiański (zwany też witkiewiczowskim), który, w zamyśle autora, miał się stać narodowym stylem 
budowlanym.    
223 Zob. Teresa Walas, Dekadentyzm wśród prądów epoki, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 1, s. 97. 
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4.2.1 Miejsca ucieczki 

 

 

Na przełomie XIX i XX wieku Podhale stanowiło bezpieczną przystań, chroniącą przed 

zgiełkiem świata;224 szukano tu miejsc możliwie najdalej oddalonych od cywilizacji, szlaków 

handlowych oraz turystycznych, jednak rosnąca popularność gór powodowała, iż coraz częściej 

można było spotkać tu ludzi przyjezdnych oprowadzanych przez miejscowych przewodników. 

Mimo to, trwająca na Podhalu atmosfera posiadała w sobie coś pierwotnego, czystego i 

prawdziwego, przez co była tym cenniejsza w pełnym pozorów świecie. Sytuacja społeczno-

polityczna, w której dało się wyczuć wiele napięć oraz przekonanie o upadku wartości, 

powodowała, że bohema pragnęła uwolnić zarówno umysły, jak również talenty spod 

cywilizacyjnego pędu ku zagładzie.225 

Przestrzeń tatrzańska przyjmowała rozmaitych uciekinierów; niektórzy szukali w niej 

samotności, inni schronienia przed pościgami, obowiązkami czy wierzycielami. Uciekano 

przed szarością dnia codziennego,226 na co pozwalała archaiczna uroda przestrzeni.227 Wielu 

Polaków odnajdywało w Tatrach namiastkę polskości i wolności. W opowiadaniu O śpiących 

rycerzach w Tatrach Jana Kasprowicza czytamy:228 

 

     Przewędrowałem w życiu wiele świata, góry widziałem niebotyczne, 
pokryte nietającymi nigdy lodami, widywałem rzeki tak szerokie, że trzeba 
całej niemal godziny, aby łodzią przepłynąć z jednego brzegu na drugi, 
siadywałem po dolinach tak cudnych, że ziemia wydawała mi się rajem, 
patrzyłem na tęcze, które tworzą się w rozbitej na drobne pyły fali ogromnych 
wodospadów, a przecież tęsknota moja nigdzie nie znajdywała takiego 
ukojenia jak w naszych Tatrach.229 

 

Narrator wymienia rozmaite miejsca, ukazując ich wyjątkowość, by chwilę później stwierdzić, 

że najlepiej czuje się w Tatrach. Zabieg ten hiperbolizuje przestrzeń tatrzańską za pomocą 

chwytu, polegającego na wyliczaniu lokalizacji, będących cudami przyrody, ostatecznie 

wydającymi się marnością wobec polskich gór, które, prócz zapierającego dech w piersi piękna, 

koją tęsknotę. Słowem kluczem jest tu zaimek dzierżawczy „nasze”; Kasprowicz sugeruje, że 

                                                 
224 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 61. 
225 Zob. Erazm Majewski, Nauka o cywilizacji, Warszawa 1908. 
226 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Pustka – otchłań – pełnia (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i 
odrodzenia), [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. tejże, Kraków 1977, s. 50. 
227 Zob. Jarosław Barański, Piękno gór a higiena duszy i ciała. O odczycie Henryka Nusbauma w Muzeum im. 
Tytusa Chałbińskiego, [w:] Góry – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2016, s. 137 – 139. 
228 Zob. Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, s. 6 – 8. 
229 Jan Kasprowicz, O śpiących rycerzach w Tatrach, [w:] Podania, legendy, baśnie polskie, oprac. Barbara 
Włodarczyk, Kraków 2004, s. 50. 
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polska dusza najlepiej czuje się w polskiej przestrzeni, gdyż tutaj jest u siebie, a co za tym idzie, 

może odpocząć bez nieprzyjemnego uczucia obcości.230 Tatry dają możliwość schronienia 

przed rzeczywistością społeczno-polityczną, co stanowi ucieczkę przed najeźdźcami w to, co 

„nasze” – polskie. Przestrzeń ta jednocześnie daje chwilę na oddech, refleksję oraz napełnia 

nadzieją, gdyż Tatry stanowią „ojczyznę ducha”.231 Kwestia ta jest o tyle ciekawa, że polskie 

góry, podobnie jak reszta kraju, były zniewolone. Rodzi się zatem pytanie na czym polegała 

wyjątkowość tego miejsca? Być może oddalenie od cywilizacji, bliskość, a także pewna 

egzotyka natury oraz niedostępność górskich szczytów powodowały, że Podhale wydawało się 

przestrzenią wolną od polityki, biurokracji i ekonomii. Sprzyjała temu również łagodna 

polityka austriackiego zaborcy, jednak poczucie wolności, jakiego doświadczali ludzie, 

przybywający na Podhale pod koniec XIX wieku, miała (i dalej ma) w sobie coś 

atawistycznego, coś, co nie tyle wynikało z bliskości natury, ile z ukształtowania 

przestrzennego. Obcowanie z górskimi szczytami napełniało człowieka „ślebodą”, udzielającą 

się również ludziom, uciekającym od rutyny oraz obowiązków.232 

Góry stawały się także miejscem ucieczki i schronienia dla ludzi spragnionych 

przygodnych romansów, co nierzadko kończyło się tragedią: 

 

      – O!… jak to ćmi papierosa – mówi Wikta – tak się od panów nauczył, jak 
z nimi po górach lata… Ale się to przewodnictwo skończy. Będzie tyloś ich 
widział! 
     Coś się zagotowało w głębi duszy góralki, bo i pięść wyciągnęła w stronę 
„piknego męża”. 
     – Kapelus, cuchę, portki – syćko zamknę, a nie puscę! – wyrzekła twardo. 
     – Ależ dlaczego? 
     Lecz nie było odpowiedzi. 
     Wikta brwi marszczyła i usta zacinała gniewnie. 
     – Czemu nie chcecie puszczać męża w góry? – ponowiła pytanie Tuśka, 
zwracając się prawie natarczywie ku gaździnie. 
     – Jus ja wim, cemu!… – odparła wreszcie góralka i stąpając ciężko, jakby 
chciała stopami ze złości przebić deski podłogi, wyszła, unosząc z sobą 
menażki i talerze, z których dwa zdołała stłuc zaraz za progiem.233 

 

Wszyscy, zarówno społeczność góralska, jak również „cepry”, doskonale zdawali sobie sprawę 

z tego, że w górach dopuszczali się zdrad niewierni małżonkowie, szukając wśród natury 

schronienia dla cielesnych doznań. W powyższym fragmencie, góralka ma świadomość tego, 

po co mężczyzna udaje się w góry, z kolei emocjonalna i nerwowa reakcja Wikty świadczy o 

                                                 
230 Zob. Roman Loth, Listy Jana Kasprowicza do Kazimierza Twardowskiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, s. 519 – 520. 
231 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 3, s. 80. 
232 Zob. Lesław Tatarowski, Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim, Wrocław 1979. 
233 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 34. 
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tym, że jej wybranek szukał już w przeszłości schronienia w Tatrach, gdzie, wraz z kochankami, 

dopuszczał się niewierności;234 cytat dotyczy zdrad małżeńskich, które związane były z 

„sezonowym” pojawianiem się wśród stałych mieszkańców turystów.235  

Tatry wielokrotnie były świadkami nieszczęśliwej miłości, gdyż wielu bohaterów 

szukało w nich ukojenia po stracie bliskiej osoby, lub ze względu na nieodwzajemnione 

uczucie. To właśnie w górach Marta Uherczykówna żaliła się nad swą dolą, utożsamiając 

uczucia z przestrzenią: 

 

Hej Krywaniu, Krywaniu 
wysoki! 
Płyną, lecą spod ciebie 
potoki! – 
Tak się leją moje łzy, 
jak one, 
hej łzy moje, łzy niezapłacone… 
 
Hej Krywaniu, Krywaniu 
wysoki! 
Płyną, lecą nad tobą 
obłoki – 
Tak się toczy moja myśl, 
jak one, 
hej te myśli, te myśli stracone… 
 
Hej Krywaniu, Krywaniu 
wysoki! 
Idzie od cię szum lasów  
głęboki, 
a mojemu idzie żal kochaniu – –  
hej Krywaniu, Krywaniu, Krywaniu!... 236 
 

 

Bohaterka zwraca się do górskiego szczytu, gdyż widzi w nim swojego powiernika, z którym 

się identyfikuje poprzez szereg paralel, traktując Krywań niczym bratnią duszę i to właśnie 

górze zrozpaczona kobieta wylewa swoje żale. Mamy tu do czynienia z katartyczną funkcją 

przestrzeni, oczyszczającą z negatywnych uczuć. Góra nie tylko wysłuchuje skarg 

zrozpaczonej dziewczyny, lecz staje się jej odbiciem – kobieta uprzestrzennia swoje cierpienie, 

ukazując jednocześnie jego ogrom. Sytuacja taka byłaby niemożliwa w miejscu obcym, 

ponieważ pogłębiałoby ono tylko poczucie smutku, osamotnienia, krzywdy i wyalienowania.237 

                                                 
234 Zob. Tomasz Weiss, W sprawie „Sezonowej miłości”, „Pamiętnik literacki” 1956, nr 47/1, s. 314 – 316. 
235 Zob. Anna Pigoń, „Sezonowa miłość” Gabrieli Zapolskiej na pograniczu kultur z przełomu wieków, [w:] Góry 
– Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2016, s. 109 – 115. 
236 Kazimierz Tetmajer, Jak Jasiek z Ustupu, Hanusia od Królów i Marta Uherczykówna z Liptowa śpiewali w 
jedno słoneczne rano ku sobie, [w:] dz. cyt. s. 179. 
237 Zob. Helmuth Plessner, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, Kęty 2004, s. 6–7. 
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Zjednoczyć się z przestrzenią można tylko wtedy, gdy jest ona znajoma i przyjazna, gdy daje 

poczucie bezpieczeństwa oraz swojskości; nawiązanie dialogu z miejscem stanowi rodzaj 

ucieczki od ludzi oraz własnego nieszczęścia. 

Bohaterowie chronili się w górach przed innymi ludźmi, szukając samotności i spokoju, 

chcąc odpocząć od niespokojnego przełomu wieków. Bliski kontakt z naturą wyciszał 

człowieka, kierując jego myśli na sprawy o charakterze duchowym, w rezultacie czego 

zagłębiał on własną świadomość, starając się odkryć prawdziwe „ja”, wolne od konwenansów 

społecznych, a także panujących mód; w górach zdejmowano maski, jakie noszono na co dzień, 

chowając oblicza przed światem. Przestrzeń podhalańska posiadała moc wyciągania z 

człowieka najskrytszych myśli (z których nie zdawał sobie wcześniej sprawy) dzięki czemu 

lepiej poznawał samego siebie – zapatrzony w Tatry snuł rozważania nad sensem własnego 

istnienia, zadając pytania natury egzystencjalnej; człowiek, przełomu XIX i XX stulecia, 

zastanawiał się nad tym, kim jest i dokąd zmierza. Odnajdujemy zatem, w młodopolskiej 

literaturze związanej z Podhalem, tematykę, odnoszącą się do głębszego sensu ludzkiego życia; 

Tetmajer takimi słowami otwiera utwór, noszący tytuł List z Zakopanego: 

 

Uciekłem tu od głupstwa ludzkiego i wrzawy  
i od smutku tak smutnej dziś waszej Warszawy,  
lecz myśl o niej pobiegła za mną, i gdy Ave  
bije tu dzwon kościelny, zda mi się, że krwawe  
krople za każdym dźwiękiem spadają na śniegi,  
bo w każdym dzisiaj dzwonie biją ludzkie serca...238 

 

Ucieczka w przestrzeń podhalańską przed trudami codzienności nie tylko pozwalała na 

odpoczynek, dając chwilę zapomnienia, lecz otwierała nowe horyzonty myślowe, gdyż zmiana 

otoczenia powodowała, że człowiek patrzył z zupełnie innej perspektywy (zarówno 

emocjonalnej, jak i intelektualnej) na swoje życie oraz problemy, z jakimi przyszło mu się 

borykać. Nierzadko przemyślenia prowadziły do przewartościowania własnego życia; tu należy 

nadmienić, iż autotematyzm był popularnym motywem w okresie Młodej Polski.239 W tym 

konkretnym przypadku, fragment przestrzeni podhalańskiej doprowadził do zaskakujących jak 

na Młodą Polskę rezultatów, ponieważ pod wpływem miejsca podmiot liryczny snuje 

rozważania o charakterze aksjologiczno-ontologicznym (pojawiają się pytania o Boga):240 

 

                                                 
238 Kazimierz Tetmajer, List z Zakopanego, [w:] Poezje, tegoż, Warszawa 1980, s. 924. 
239 Zob. Hanna Ratuszna, „Dźwięk dzwonu, co nie głuchnie w huraganów sumie” – O sonecie Kazimierza Przerwy-
Tetmajera, [w:] Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych, pod red. Andrzeja Stoffa, Anny 
Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka, Toruń 2009, s. 97 – 98. 
240 Zob. Stanisław Tarnowski, O literaturze polskiej XIX wieku, Warszawa 1977, s. 776 – 780. 
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To dziwna, wiecie: życie religję uśmierca  
i Bóg dziecięcy schodzi za myśli szeregi,  
jak miesiąc za szeregi skał, z za których długo  
błyszczy bladego światła rozpostartą smugą,  
lecz coś zostaje w duszy, właśnie tak, jak owe  
blade światło - i w niebo kiedy wzniesiesz głowę,  
jednak, czy słońce plonie, czy się mleczna droga  
wśród tysięcy gwiazd srebrzy: nad gwiazdą i słońcem  
jednak szukasz tam duszy źrenicami Boga  
i pragniesz, aby Bóg był jednak rzeczy końcem.  
Bo skończoność i jakieś zamknięcie wszechrzeczy  
jest wrodzone i lęka się umysł człowieczy  
nieogarniętej pustki. […] 

 

Problemy dnia codziennego spychają na bok kwestie zawiązane z Bogiem i wiarą, z kolei 

przestrzeń naturalna, niezmodyfikowana przez człowieka, powoduje, że zastanawia się on nad 

wartościami, wykraczającymi poza materię oraz sprawy doczesne, bezpośrednio powiązane ze 

Stwórcą.241  

Szukanie Boga, w przytoczonym wierszu, ma charakter wertykalny – spojrzenie w 

niebo powoduje zadumę natury duchowej; mimo iż nie jest to powiedziane wprost, możemy się 

domyślać, że wzrok podmiotu lirycznego powędrował wzdłuż linii skalnych szczytów ku górze 

i zatrzymał się na przestrzeni kosmicznej, gdzie wyglądał Boga.242 Wiersz ma formę listu, toteż 

należy wnioskować, że autor zwraca się do ludzi spoza Podhala, żyjących w zupełnie innym 

miejscu – przestrzeni zgiełku, zasłaniającej niebo, którego widok utrudniają nie tyle zakłócenia 

świetlne, ile problemy dnia codziennego w myśl naturalistycznej zasady: człowiek głodny w 

pierwszej kolejności myśli o zaspokojeniu łaknienia. Przestrzeń podhalańska pokonuje zatem 

determinizm, pozwalając uciec od młodopolskiego „nie wierzę w nic” w sacrum,243 dając 

szansę wskrzeszenia w sobie wiary i rozbudzenia nadziei, a co za tym idzie nadania sensu 

własnej egzystencji, która bez Boga nie ma większego znaczenia, jednak aby tego doświadczyć 

należy wyciszyć się i odnaleźć spokój – najlepszym do tego miejscem są góry.244 

                                                 
241 Zob. Julian Krzyżanowski, Wstęp, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, s. LVIII, LIX. 
242 Przestrzeń domyślna ma swoje mocne uzasadnienie w tytule utworu. 
243 W okresie Młodej Polski pojawiło się również przekonanie, w  myśl którego wraz z nadejściem nowego stulecia 
narodzi się nowa wiara, o czym pisała Anna Czabanowska-Wróbel: „Zainteresowania etnograficzne i 
religioznawcze całej epoki ułatwiły wyobrażenie sobie, iż naturalna u człowieka potrzeba przeżycia religijnego 
znajdzie w nowym stuleciu wyraz w nowym kulcie, że nowe czasy stworzą nowych bogów.” (Anna Czabanowska-
Wróbel, „Na liściu pisać muszę…”. O poezji Józefa Jedlicza [w:] Józef Jedlicz, Utwory wybrane, Kraków 1997, 
s. 28.) 
244 Zob. Marian Stala, Blask księżyca. Kilka uwag o lunarnych miejscach poezji Kazimierza Tetmajera, „Ruch 
Literacki” 2016, z. 1, s 34 – 35. 
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Interesującą kwestią, w omawianym wierszu Tetmajera, jest nawiązanie do „Albatrosa” 

Charlesa Baudelaire’a245:246 

 

[…] Późna jest godzina - -  
nie wiem, skąd mi się teraz morze przypomina,  
morze promicnistcmi bryzgające piany,  
i wiersz o "Albatrosie", tak dawno pisany.  
Dumny, potężny ptaku! Ty, coś mi młodemu  
zjawił się piorunowi podobny śmigłemu,  
co przebija chmur ciemnię, wiatr głową roztrąca  
i leci w bezmiar świata, gdy burza goniąca  
ledwie mu otrze skrzydła z farby ognia złotej:  
znów mi się jawisz - - poco? Gdzież my zalecieli?  
Twa pierś zawsze nad wody bezbrzeżą się bieli,  
moja myśl zawsze wisi nad bczdnią martwoty...  
Jednak mnie coś do ciebie rwie, o wichrolotny! 

 

Apostrofa do albatrosa jest zwrotem ku wolności tak mocno związanej z Tatrami zarówno dla 

Polaków z głębi kraju, jak i samych górali. Widać tutaj rozdarcie podmiotu, pragnącego 

wolności oraz Boga, nota bene stawiającego przed człowiekiem pewne wymagania. Przestrzeń 

górska powoduje u ludzi pierwotną potrzebę swobody, a nawet czegoś więcej („ślebody”), 

jednocześnie kierując myśli ku Bogu i właśnie obie te kwestie zawarł w swoim wierszu poeta. 

Nałożyły się tutaj dwie, istotne, treści związane z Podhalem: wolność oraz sacrum. Być może 

Tetmajer pyta o to, czym jest wolność bez Boga? Dokąd prowadzi takie szybowanie? Łatwo 

dojść do wniosku, że wolność bez Stwórcy przestaje być wartością, zaś wiara w Opatrzność nie 

wyklucza swobody, ponieważ jest jej rezultatem; podmiot sam chce odnaleźć Boga, nadając 

swemu byciu głębszy wymiar.247 

Ostatnie cztery wersy utworu brzmią: 

 

Protej rzeźbiarz wyrzeźbii Wenerę o złotem  
spojrzeniu - pomalował i zdruzgotał młotem;  
spytan, czemu wręcz żywe arcydzieło kruszy.  
"Właśnie - rzekł - niech nie łudzi pozorami duszy... 

 

Jest to o tyle zadziwiające, że tekst został napisany przez czołowego reprezentanta Młodej 

Polski, poetę krzyczącego „Evviva l'arte!” – tutaj ujawnia się magia przestrzeni podhalańskiej, 

                                                 
245 Zob. Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2007 s. 302 – 
304. 
246 Trzeba pamiętać, że również Tetmajer jest autorem wiersza, noszącego tytuł Albatros, zatem nie można 
wykluczyć tego, iż nawiązał do swojego utworu. 
247 Zob. Małgorzata i Radosław Okulicz-Kozarynowie, Tatry – obraz wszechświata. Interpretacja 
„Nieskończoności” Kazimierza Tetmajera, [w:] Poezje Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. Anny 
Czabanowskiej-Wróbel, Pawła Próchniaka i Mariana Stali, Kraków 2003, s. 65. 
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pozwalającej uciec od epoki z jej ideologią i modami, kierując myśli w stronę zagadnień o 

charakterze ponadczasowym. Tatry są miejscem, prowadzącym w stronę Absolutu i wartości, 

stanowią uświęconą przestrzeń, do której uciekał zniewolony, wyeksploatowany moralnie, 

zmęczony schyłkiem dziewiętnastego wieku człowiek. Skonstruowana przez Tetmajera 

przestrzeń nabierała pewnej nieokreśloności;248 Mieczysław Karłowicz przyznawał wprost: 

 

     Gdyby ktoś z osób mi drogich wyruszał samotnie na kilkodniową wyprawę 
w głąb Tatr, wszystkie niebezpieczeństwa stanęłyby mi w postaci dręczących 
obrazów przed oczami; odnalazłbym tez wszystkie argumenty, które skazują 
samotną turystykę na potępienie. 
     Mimo to jednak mam za sobą długi szereg wędrówek samotnych i 
wędrówki te oblane są w mej pamięci jakimś szczególnym czystym blaskiem. 
Są to wspomnienia nie zmącone żadnym dysonansem, szereg przedziwnych 
zespoleń z odwiecznym duchem gór, szereg hymnów w zachwycie 
odśpiewanych na cześć wszechistnienia.249 

 

Autor pragnie samotnej ucieczki w Tatry pomimo zagrożeń, jakie czyhają tam na człowieka, 

gdyż niebezpieczeństwo wędrówki, która może zakończyć się śmiercią jest, zdaniem 

kompozytora, niewielką ceną za możliwość doświadczenia przestrzeni, pozwalającej zaznać 

stanów niedostępnych nigdzie indziej – stojący sam na sam z przestrzenią człowiek zdaje się 

być blisko tajemnicy istnienia, której, mimo iż nie jest w stanie rozwiązać, to samo obcowanie 

z transcendentem stanowi coś wyjątkowego. Niezważanie na przeciwności oraz świadome 

narażanie się na zagrożenia świadczą o pewniej desperacji człowieka zagubionego duchowo, 

pragnącego kontaktu z naturą, pozwalającą zbliżyć się do tajemnicy istnienia.250 

Jak nietrudno zauważyć, w cytowanym fragmencie skreślonym piórem Karłowicza, 

człowiek przełomu XIX i XX wieku bardzo cenił sobie samotność, za sprawą której mógł 

doświadczać natury, niejednokrotnie zaznając stanów bliskich nirwanie, toteż nie mógł 

wymarzyć sobie lepszego miejsca niż Tatry, które, mimo niezwykłego zainteresowania, jakim 

cieszyły się w okresie Młodej Polski, ciągle posiadały miejsca dzikie, bezludne, o czym 

zapewniał Witkiewicz: 

 

     Przychodzą też tu ludzie z tak przedrażnionym poczuciem osobowości, że 
nie mogą znosić obok siebie innych ludzi. Najwspanialsza panorama, 
najbardziej malownicza ruina gór, najdziksze, najniedostępniejsze wąwozy 
tracą dla nich urok z chwilą, w której tam zaczynają wszyscy chodzić. 
Szczęście też, że ten świat górski jest tak rozległy, przepaścisty, pakowny, ma 
tyle ukrytych, zapadłych kątów, dróg wiadomych tylko zwierzynie i 
kłusownikom, że najbardziej nawet drażliwy indywidualista zawsze jeszcze 

                                                 
248 Zob. Urszula Kęsikowa, Język poezji Kazimierza Tetmajera, Gdańsk 1988, s. 138. 
249 Mieczysław Karłowicz, Rohacze, [w:] Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie, oprac. Roman 
Hennel, Warszawa 1979, s. 217. 
250 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
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znajdzie takie miejsce, gdzie zostanie sam na sam ze swoją duszą, którą 
uwielbia, i naturą, którą może jeszcze tolerować.251 
 
 

Przestrzeń górska sprzyja wszelkim potrzebom indywidualnego wyciszenia, oferując miejsca, 

w których jednostka, będąc z dala od wszelkich społecznych konwenansów i zobowiązań, może 

afirmować samą siebie, jednocześnie spoglądając na świat z nowej perspektywy.252 

Zastanawiające jest przy tym stwierdzenie Witkiewicza, mówiące, że krajobraz tracił dla wielu 

ludzi urok w momencie, gdy ich wzrok napotyka innego człowieka. Jest to postawa egoistyczna 

i egocentryczna, świadczy jednak o tym, jak bardzo jednostka zmęczona była tłumem, od 

którego pragnęła uciec, unifikując się z przyrodą.253 Unikanie ludzi, jak również chęć 

uwolnienia się zarówno od kultury, polityki, konwenansu społecznego oraz uczuć i emocji 

wywoływanych przez drugiego człowieka, stanowi próbę odnalezienia własnej 

indywidualności. W tym miejscu koniecznie należy zaznaczyć, że zbyt długie obcowanie z 

tatrzańską przestrzenią powodowało odzwyczajenie od ludzi, co ilustruje utwór Na umarcie: 

 

     Przywykł do wielkiej ciszy hal, do niezmierzonych obszarów, do zupełnej 
samotności, która w nim do najwyższego stopnia rozwinęła skłonność do 
rozmyślań i zdolność przeżywania w wyobraźni tego, czego mu życie nie dało 
lub co zabrało, wściekał się teraz wśród trajkotu dziadów i bab, które ciągnęła 
ku niemu ciekawość i chciwość. Smród izby dusił jego płuca, pospolite 
chałupne gawędy i plotki mierziły go tak, że uciekał na szopę i tam, zaszyty w 
siano, leżał całymi dniami.254 

 

Góry są dla bohatera miejscem odpoczynku od zakłamanej społeczności wiejskiej. 

Przestrzenie, pozbawione ludzkiej obecności, przynoszą spokój i umożliwiają ucieczkę w 

fantazmaty, co prowadzi do odspołecznienia jednostki, czującej się najlepiej podczas 

samotnych rozmyślań. Przebywanie z dala od góralskich zagród, bliski kontakt z Tatrami oraz 

przyrodą powoduje stopniową utratę potrzeby obcowania z drugim człowiekiem – życie w 

gromadzie zaczyna drażnić górala, szukającego chwili wytchnienia i izolacji. Samotność w 

przestrzeni tatrzańskiej nie powoduje zdziczenia, wyrabia jednak w człowieku coś na kształt 

wstrętu do ludzi i ich przywar, takich jak chciwość, ciekawość czy plotkarstwo.255 

Niezależnie czy rozważania jednostki dotyczyły jej samej, czy też miały charakter 

uniwersalny, z czasem przeradzały się w myśli, dotyczące osamotnienia; dochodziło do 

                                                 
251 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 44 – 45. 
252 Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku, „Litteraria Copernicana” 2018, nr 1, s. 66 
– 69. 
253 Tamże, s. 66 – 70. 
254 Stanisław Witkiewicz, Na umarcie, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s.107. 
255 Zob. Henryk Kurczab, Tatrzańska twórczość Stanisława Witkiewicza, Rzeszów 1973. 
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sytuacji, w których ludzi przytłaczał ogrom przestrzeni. Potężne masywy skalne, trud i 

niebezpieczeństwo górskiej wędrówki, ciężki, dokuczliwy klimat oraz dzikość przyrody, 

działały na wyobraźnię i emocje, napełniając turystów (rzadziej autochtonów) przygnębieniem, 

sprawiając, że ucieczka od cywilizacji oraz tłumu ostatecznie kończyła się potrzebą bliskości 

drugiego człowieka. 

Przestrzeń podhalańska nie zawsze spełniała oczekiwania młodopolskich amatorów 

góralszczyzny, ponieważ miejsca ucieczki często nie przyniosły upragnionego spokoju; góry 

nie były w stanie sprawić, by człowiek przestał myśleć o problemach. Jan Kasprowicz 

zauważał, iż ukojenie, jakie dają Tatry, jest niepełne. Przestrzeń górska wzbudza niepokój, 

czego najlepszym dowód stanowi Cisza wieczorna, wchodząca w skład cyklu Krzak dzikiej 

róży w Ciemnych Smreczynach. Zdaniem Jacka Kolbuszewskiego, cisza, w przywołanym 

utworze, uprzestrzennia opisywane miejsce,256 jednocześnie tworząc iluzję spokoju 

sprzyjającemu medytacji: 

 

Płonie kamienna Tatr korona, 
A cisza siada między granie, 
Rozleniwiała, rozmarzona. 
  
Nad przepaściami niema stanie, 
Senność przelewa w mgieł opary, 
Po skałach wiesza zadumanie. 
  
Ani się ozwie bór prastary: 
Ona milczeniem gniecie smreki, 
Unieruchamia ich konary. 
  
Przez cały przestwór, przez daleki, 
Głuchą za sobą tęskność wlecze, 
Snadź dźwigającą wieki... wieki... 
  
Za nią jak zdrój, co ledwie ciecze, 
Snują się ciężkie myśli człecze...257 

 

Pozornie, cisza, panująca w przestrzeni, stanowi element, pomagający jednostce uzyskać 

wewnętrzną równowagę, emocjonalną stabilizację, sprzyjając jednocześnie ucieczce przed 

cywilizacyjnym zgiełkiem, jednak warunki przyjazne medytacji ciągną za sobą „ciężkie myśli 

człecze...”.258 Mamy tu swego rodzaju paradoks, gdyż trudno wymarzyć sobie lepsze 

okoliczności dla „higieny umysłu” niż te, które rysuje przytoczony wiersz; trud życia nie znika 

                                                 
256 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 351. 
257 Jan Kasprowicz, Cisza wieczorna, [w:] Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia, pod red. Jacka 
Kolbuszewskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 332. 
258 Zob. Urszula M. Pilch, Dynamika jęku wobec ciszy w poezji Jana Kasprowicza [w:] Jego świat. 150-lecie 
urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Olsztyn 2011. 
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wobec majestatu gór, zaś wszelkie próby wytchnienia są krótkotrwale i niepełne. Drobne 

problemy codzienności zagłuszają o wiele istotniejsze i boleśniejsze kwestie egzystencji 

ludzkiej, z których człowiek zdaje sobie sprawę dopiero w obliczu miejsca, znajdującego się 

poza granicami miejskiej codzienności.259 Wszystko to daje złudzenie, iż połączenie przestrzeni 

tatrzańskiej z ciszą jest w stanie wyzwolić i oczyścić myśli człowieka. 

W dalszej części wiersza czytamy: 

 

Owiana mgłami różowemi, 
Przystaje w drodze, zalękniona, 
Przykłada ucho swe do ziemi; 
  
Nic!... tylko gdzieś tam echo kona, 
Tylko przygasa obłok krwawy, 
Tylko blednieje Tatr korona. 
  
Pomrok ogarnia skalne ławy, 
A od nich płynie do stóp ciszy 
Li jednostajny szmer siklawy. 
  
Czasem zaklęty las zadyszy 
Albo wystrzelił krzyk pastuszy 
I zamilkł... I ona znów nie słyszy 
  
Nic w tej przelękłej, mrocznej głuszy - 
Nic, prócz pojęku twojej duszy... 260 

 

Cytowany fragment utwierdza w przekonaniu, że ucieczka, nieważne, czy przed zgiełkiem 

cywilizacyjnym czy własnymi problemami, jest niemożliwa. Co ciekawe, cisza zostaje 

przerywana krótkimi, aczkolwiek mocnymi, niepokojącymi i przygnębiającymi dźwiękami: 

„krzykiem pastuszym” oraz „pojękiem twojej duszy”. Zastanawiający jest tutaj zaimek 

„twojej”, za sprawą którego czytelnik ma poczucie, iż podmiot zwraca się właśnie do niego 

(sprawia wrażenie osobistego doświadczenia).261 Zakładając, iż adresatem utworu jest człowiek 

spoza Podhala możemy wyciągnąć wniosek, że cierpienie oraz trud egzystencji dotyczy 

zarówno górali (ów „krzyk pastuszy”), żyjących w przestrzeni dalekiej od cywilizacji oraz 

ludzi, mieszkających na co dzień w wielkich miastach, szukających na Podhalu. Kasprowicz 

sugeruje, że trud egzystencji wykracza poza kategorię przestrzenności i posiada charakter 

uniwersalny oraz immanentny. Wszelkie negatywne uczucia, takie jak wrażenie 

nienazywalnego smutku, którego przyczyny nie sposób podać, wewnętrzny niepokój, strach 

niewiadomego pochodzenia, rodzą się w człowieku niezależnie od miejsca w jakiem żyje. 

                                                 
259 Zob. Stefan Kołaczkowski, Twórczość Jana Kasprowicza, Kraków 1924, s. 149 – 168.  
260 Jan Kasprowicz, Cisza wieczorna, [w:] dz. cyt., s. 332 – 333.  
261 Zob. Jan Józef Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, Warszawa 1967, s. 7 – 18.  
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Najczęściej pojawiają się one w granicach domu, gdyż nowe lokalizacje zazwyczaj zagłuszają 

te uczucia, nie licząc takich miejsc, jak cmentarze czy szpitale.262 

Ostatnie wersy tekstu tylko potwierdzają to, co tyle razy zostało już powiedziane: 

 

Tuląc się gdzieś do limby drzewa, 
Sama wraz z bólem twym omdlewa...263 

 

Julian Krzyżanowski zauważył, że cisza w analizowanym utworze symbolizuje stosunek 

człowieka do gór, warto jednak zaznaczyć antropomorfizację, jakiej ona ulega. Nie dość, że 

jest „rozleniwiała, rozmarzona”, to cechuje ją empatia, ponieważ to właśnie cisza zbiera 

wszelkie troski ludzkie, pod ciężarem których „omdlewa”.264 Dodatkowo, trzeba wziąć pod 

uwagę kolorystykę, występującą w utworze; ciszę otacza różowa mgła, zaś cała przestrzeń jest 

mroczna, z dodatkowym odcieniem krwawej czerwieni. Barwy te są typowe dla zachodu słońca 

w górach – nie ma w nich nic niezwykłego, przez co podkreślona zostaje autentyczność pejzażu, 

w którym mimo wszystko jest coś magicznego, potrafiącego zrozumieć kondycję psychiczną 

człowieka.265 Traktując ciszę niczym nieodłączny element Tatr, jako zjawisko naturalne, 

występujące w tej trudnej do zdobycia dla człowieka przestrzeni, śmiało możemy stwierdzić, 

że dzięki niej miejsce to nie jest obojętne na krzywdy ludzkie, jednak nie ma wpływu na los, 

nie przynosi zapomnienia, nie pozwala uciec przed trudem życia, a czasami wręcz wzmaga 

nastrój melancholii, przygnębienia oraz poczucie bezsensu i bezsilności – całkowita ucieczka 

od problemów w piękną, przyjazną człowiekowi przestrzeń jest niemożliwa.266 

Zupełnie inną funkcję pełni cisza w utworze Ciche, mistyczne Tatry…, w którym w 

sposób nierozerwalny została powiązana z magią, tajemniczością oraz duchowym charakterem 

gór: 

 

Ciche, mistyczne Tatry, owe wieczne głusze 
zimowych, śnieżnych pustyń, owe zapadliska , 
niedostępne wśród złomów, gdzie jeden się wciska 
mrok i gdzie wicher końcem swych skrzydeł uderza 
z głuchym jękiem, jak końskie na polu kopyto, 
uderzające w zbroję martwego rycerza: 
ty, pustko, w siebie wołasz błędną ludzką duszę...267 

 

                                                 
262 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 3, s. 68. 
263 Jan Kasprowicz, Cisza wieczorna, [w:] dz. cyt., s. 334. 
264 Zob. Michał Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997, s. 6 – 
12. 
265Zob.  Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, dz. cyt., s. 68. 
266 Zob. Stefan Kołaczkowski, Twórczość Jana Kasprowicza, Kraków 1924, s. 149 – 155. 
267 Kazimierz Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry…, [w:] tegoż, Poezje, dz. cyt., s. 858 – 859. 
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Cisza ma w sobie coś złowrogiego, mrocznego, a jednocześnie mitycznego, prastarego i 

odwiecznego, coś, co hipnotyzuje człowieka, który nie tyle ucieka w tę przestrzeń, ile zostaje 

przez nią przyciągnięty, a następnie pochłonięty. Poetycki obraz wzbudza uczucie pustki i 

przygnębienia, zaś porównanie podmuchów wichru do kopyt końskich, „uderzających w zbroję 

martwego rycerza” wzmacnia trwogę oraz niepokój, napełniając niesprecyzowanym lękiem.268 

Człowiek, uciekający od cywilizacji doświadcza samotności, pustki, w której paradoksalnie nie 

ma nic złego, gdyż to za jej sprawą dokonuje się oczyszczenie: 

 

Ty, pustko nieskalana, kędy myśl człowieka 
w dumną, zimną samotność wolno się odwleka, 
jak lew ranny w pieczarę zapadłą i skrytą; 
ty, pustko nieskalana, gdzie się dusza rzuca 
zmęczona i ponura, by z krwi ochłodzić płuca, 
oczy myć z kurzu, ręce ogartywać z błota... 

  

W twórczości Tetmajera góry były przedmiotem rozmaitych rozważań;269 tutaj autor 

skoncentrował się na ciszy, panującej w przestrzeni tatrzańskiej, która ma charakter 

katartyczny, gdyż pozwala duszy odpocząć, złapać oddech („z krwi ochłodzić płuca”), po czym 

daje sposobność zobaczenia czegoś więcej, niż sprawy doczesne (obmywa oczy z kurzu), i, co 

najważniejsze, oczyszcza z grzechu, co potwierdza symboliczny gest czyszczenia rąk z błota. 

Opisana przez poetę przestrzeń wydaje się miejscem wymarzonym dla dekadenta, ponieważ 

spełnia szereg, wielokrotnie sprzecznych wobec siebie, funkcji. Pozwala uciec przed tłumem, 

wzbudzając tęsknotę za obecnością drugiego człowieka, urzeka pięknem, powodując uczucie 

trwogi i strachu przed potęgą natury, wzbudza w znudzonym i zmęczonym człowieku końca 

XIX wieku tęsknoty metafizyczne, jednocześnie pozwalając doświadczać pustki, której, nota 

bene młodopolanie pragnęli zaznawać w samotności. 270   

Również w Liście z Zakopanego Tetmajer ukazuje majestat Tatr, który mimo tego, że 

budzi przemyślenia natury duchowej, to ostatecznie przygnębia człowieka, powodując u 

jednostki poczucie kruchości, przemijalności i słabości: 

 
O Tatry! Jakże drogą jest wasza martwota! 
Ten chram, kędy ofiarę niezmiernemu Bogu 
odprawia wiatr u skały lodowej ołtarza, 
a tej mszy słucha turni zwieszonych milczący 
tłum i białego lasu przepastna ciemnota, 
i kędyś uczepiony na szczytowym rogu 
blask wschodzącego słońca, co lody rozżarza, 

                                                 
268 Być może jest to aluzja do mitu o śpiących rycerzach, którego przesłanie autor poddaje w wątpliwość.  
269 Zob. Ireneusz Sikora, Wstęp, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Wrocław 1991, s. 27. 
270 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Pustka – otchłań – pełnia, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii 
Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 50 
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na kształt lampy ofiarnej, u stropu wiszącej!... 
 

Przestrzeń Tatr stanowi świętość samą w sobie (ma charakter transcendentny);271 namacalna 

jest w niej obecność Boga, jednocześnie nieuchwytnego, dla znajdujących się tam ludzi, przez 

co modlitwa staje się pusta i „martwa”.272 Nabożeństwo jest odprawiane przez naturę i dla 

natury, toteż ucieczka w sacrum nie jest możliwa, gdyż człowiek został z niego wykluczony – 

nie może on zjednoczyć się z przyrodą tatrzańską, ponieważ stanowi elementem, niepasujący 

do krajobrazu górskiego, a co za tym idzie nie może doświadczyć świętości. Niezbędnym 

warunkiem przeżycia sacrum wydaje się całkowite zespolenie z przyrodą, poddanie się 

pierwotnemu porządkowi świata, co jest jednoznaczne z wyrzeczeniem się kultury; barierą, 

dzielącą człowieka od Boga jest cywilizacja.273 

Tetmajer sugeruje, że Tatry dają nową perspektywę, nowe spojrzenie na rzeczywistość:  

 

A kiedy się gwiazdami zaświecą przestrzenie 
wiekuistego nieba i nieprzeniknione 
zejdzie na ziemię nocy zimowej milczenie: 
wówczas mi się wydaje, ze już lat tysiące 
ubiegły, że już życie dawno pogrzebione 
i że jest to dusz ludzkich, dawno niepamiętnych, 
dusz do szału zuchwałych, do szaleństwa smętnych, 
uroczysko grobowe, senne i milczące.274 

 

Ciekawą rzeczą jest przejście ciszy, związanej z wieczorem, w milczenie, któremu odpowiada 

noc. Miejsce nabiera charakteru spirytualistycznego, stając się cmentarzem dusz – sacrum 

przemienia się w profanum, gdyż spoczywają w nim „martwe dusze”, co stanowi ponury i 

przygnębiający oksymoron.275 Góry zmieniają się w przestrzeń martwoty, śmiertelności, 

zaprzeczającej życiu wiecznemu, co jest niezwykle pesymistyczną wizją, niemniej 

charakterystyczną w twórczości poety.276 

Ucieczce w przyrodę tatrzańską towarzyszyły rozmaite odczucia; mimo iż 

doświadczaniu przestrzeni poświęcony został osobny rozdział niniejszej rozprawy, to warto 

                                                 
271 Tejże, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, [w:] tejże, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o 
Młodej Polsce, Kraków 2001, s. 70 – 101. 
272 Zob. Jadwiga Zacharska, Lektury młodopolskie, Warszawa 1977, s. 9 – 18. 
273 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
274 Kazimierz Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry…, [w:] tegoż, Poezje, dz. cyt., s. 858 – 859. 
275 Zob. Hubert Jarzębowski, Cmentarz symboliczny przed Ostrawą. Miejsca pamięci i teksty kultury, [w:] Góry – 
Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2015, s. 67 – 70. 
276 Zob. Wiktor Czernianin, Twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera w krytyce młodopolskiej, Wrocław 2004, 
s. 25. 
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choć pokrótce przyjrzeć się temu zagadnieniu w kontekście miejsc ucieczki.277 Witkiewicz w 

następujący sposób opisał osobiste przeżycia, towarzyszące mu podczas wyprawy w Tatry:278  

 

     Natura jest tak olbrzymia, tak się zdaje w tej niedostępnej bieli śnieżnej 
u siebie, ponad ludźmi i poza ludźmi, że się ze zdziwieniem patrzy, i na 
swoją tu obecność, i na dymy węglarek, ciągnące się między zaśnieżonymi 
świerkami, i na zasmolonych u h l a r ó w.279 

 

Cytowany opis ukazuje Tatry jako miejsce autonomiczne – góry są potęgą samą w sobie, co 

powoduje, że przebywającemu tu człowiekowi, prócz szeregu innych odczuć, towarzyszy 

zdziwienie; narrator nie dowierza, iż znajduje się w tej przestrzeni poza przestrzenią, 

doświadczając ucieczki w inny wymiar.280 Maria Podraza-Kwiatkowska zauważyła, że pustka 

w krajobrazie zostaje podkreślona pojedynczymi elementami, stojącymi w osamotnieniu, na 

przykład samotnym drzewem.281 W przywołanym wyżej cytacie, snujące się dymy z węglarek 

sygnalizują obecność innych ludzi, jednak widziane z oddalenia pogłębiają uczucie samotności 

oraz wyalienowania.282 

Tatry, za sprawą swojego ukształtowania geograficznego, piękna przyrody, 

monumentalności oraz magii, wyciszały i uspokajały człowieka, aczkolwiek tylko chwilowo 

odrywały go od problemów (osobistych, społecznych, narodowych). Ucieczka w przestrzeń 

była zatem, obok młodopolskiej ucieczki w sztukę, używki oraz miłość zmysłową,283 jedynie 

krótkotrwałą przerwą na oddech, bo nie dość, że nie przynosiła ukojenia, to po chwili 

zapomnienia uczucie przygnębienia i beznadziei potęgowało się.284  

Pisarze, podobnie jak ich literaccy bohaterowie, szukali wyciszania wśród górskiej 

przyrody,285 zagłębiając się we własne umysły, analizując osobiste przeżycia i uczucia, które 

zestawiali z wycinkami przestrzeni tatrzańskiej, bądź z poszczególnymi elementami 

środowiska naturalnego gór (szczytami, halami, urwiskami, wąwozami oraz tatrzańską fauną i 

                                                 
277 Zob. Ryszard Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczania, „Teksty 
Drugie” 2007, nr 6, s. 34 – 44.  
278 Tegoż, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, [w:] tegoż, Poetyka doświadczenia. Teoria – 
nowoczesność – literatura, Warszawa 2012, s. 218. 
279 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 20. 
280 Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku, dz. cyt., s. 66 – 69. 
281 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnabulicy-dekadenci-herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, 
Kraków 1985, s. 31. 
282 Zob. Jan Zygmunt Jakubowski, Witkiewicz Stanisław, dz., cyt., s. 607. 
283 Zob. Wojciech Gutowski, Hedonizm młodopolskiej erotyki, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 81/4, s. 93 – 110. 
284 Zob. Jan Popiel, Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu, „Przegląd Filozoficzny” 1949, z. 1 – 2, s. 255 
– 240.  
285 Ucieczka w Tatry nie skończyła się razem z epoką Młodej Polski. Bardzo często Witkacy szukał w Tatrach 
wytchnienia; Maciej Pinkwart pisał, iż „góry były dla niego ucieczką od trudów pracy, a niekiedy także od 
problemów domowych i kłopotów uczuciowych”. (Zob. Maciej Pinkwart, Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015, 
s. 508.)  
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florą). Górskie wyprawy pustymi szlakami stawały się drogą, prowadzącą do własnej 

tożsamości. Mało tego, przestrzeń wpływała na stan emocjonalny człowieka, łagodząc jego 

nadwyrężone przez cywilizację nerwy,286 przy czym zaznaczmy raz jeszcze, że Tatry jako 

miejsce młodopolskiej ucieczki były pełne skrajności; ucieczkom towarzyszyły trudne do 

opisania, częstokroć będące ze sobą w sprzeczności, uczucia. Przestrzeń podhalańska sprzyjała 

wyciszeniu i zapomnieniu, aczkolwiek nigdy nie dała pełnego ukojenia – nie była lekarstwem, 

lecz jedynie środkiem przeciwbólowym, którego działanie zależało od organizmu oraz toczącej 

go choroby. 

 

 

4.2.2 Miejsca pamięci i niepamięci 

 

 

W młodopolskiej literaturze tatrzańskiej szczególnie ciekawa wydaje się kategoria 

pamięci, gdyż wydobywane z zakamarków świadomości wspomnienia zostają zniekształcone 

przez czas, emocje (zarówno te z przeszłości, jak i te, które towarzyszą podczas snucia 

retrospekcji) oraz zmieniającą się przestrzeń. Ponadto, wiele minionych obrazów nakłada się 

na siebie kreując czasoprzestrzenne kolaże, którym towarzyszą rozmaite stany uczuciowe, 

intelektualne oraz duchowe; tworzy się pamięciowa struktura o indywidualnym, 

niepowtarzalnym i ulotnym  charakterze, determinowana szeregiem czynników oraz bodźców 

(jednym z nich jest konkretne miejsce, pośrednio lub bezpośrednio, związane z jednostką). 

Przestrzeń kieruje myśli ku przeszłości, wyzwalając niezwykle mocne, choć rozmyte przez lata, 

odczucia, budząc przy tym także pamięć zmysłową, przypominającą dawne zapachy, smaki, 

dźwięki… I odwrotnie – poszczególne wrażenia zmysłowe (takie jak zapach) mogą stać się 

bodźcem, przywołującym pamięć o danej sytuacji oraz miejscu.287 Wszystko to dzieje się za 

sprawą ukształtowania przestrzeni – lokacji, a także dyslokacji struktur przestrzennych, 

wpływających na indywidualne doświadczania oraz odczucia jednostki.288 

Pamięć przestrzenna ma charakter dynamiczny z tego względu, iż miejsca ulegają 

przekształceniom, ponadto konkretne lokalizacje mogą wywołać u jednego człowieka 

                                                 
286 Literatura ukazuje również wektor przeciwny; autorzy często prezentowali sytuacje, w których to właśnie 
natura dostosowywała się do stanu emocjonalnego postaci, na przykład smutkowi bohatera towarzyszył deszcz, 
nadciągającemu zagrożeniu pochmurne niebo, zaś nadziei promienie słońca przebijające się przez chmury. 
287 Zob. Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11 – 12. 
288 Zob. Adam Orłowski, Poezja pamięci – literacki dyskurs Jerzego Harasymowicza, [w:] Góry – Literatura – 
Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2013, s. 121. 
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wspomnienia o różnych ładunkach uczuciowych: od radości, po smutek, a nawet traumę.289 

Zupełnie inną formę przybierają miejsca literackie oparte o wspomnienia zbiorowe, za sprawą 

których wyłania się struktura przestrzenna utkana z sieci subiektywnych obrazów, przez co 

pamięć przybiera kształt widma – ulega ciągłym przemianom.290 

Omawiając literackie miejsca pamięci, koniecznie należy wspomnieć o roli, jaką pełnią 

w nich pomniki, obeliski czy tablice osadzone w przestrzeni, których celem jest 

podtrzymywanie pamięci zbiorowej o wydarzeniach lub bohaterach. Ustawione są one w 

miejscach dobrze widocznych, by ich treść dotarła do jak największej liczby obiorców. Osobną 

kwestię stanowią drobne świadectwa obecności człowieka w przestrzeni, takie jak niepozorny 

napis wyryty w skale czy ukryty w cieniu lasu291 nagrobek; są to artefakty pamięci o charakterze 

indywidualnym i poniekąd intymnym. 

Częstymi uczuciami, pojawiającymi się u młodopolan-górali (autochtonów), są 

nostalgia i tęsknota, będące wyrazem pamięci o konkretnym azymucie geograficznym. Warto 

w tym miejscu przytoczyć wiersz Tetmajera zatytułowany Pozdrowienie:   

 

Sponad wiślanych leci fal 
wiosenny, chłodny wiatr, 
leci ku mojej ziemi w dal, 
ku śnieżnym szczytom Tatr. 
 
Wichrze! Nad wzgórza, pola nieś 
me pozdrowienie stąd, 
rodzinną moją pozdrów wieś 
i dunajcowy prąd. 
 
Przydrożne wierzby, smreków las, 
w ogródkach każdy kwiat 
i wszystkie łąki pozdrów wraz, 
i ludzi z wszystkich chat. 
 
I do tych śnieżnych skał się zwróć, 
ku stawom, halom gnaj, 
i pozdrów mi po tysiąckroć 
mój cały górski kraj...292 

 

Podmiot liryczny, nie mogąc osobiście udać się na Podhale, prosi wiatr, by pozdrowił to, co 

można określić mianem góralszczyzny, czyli przestrzeń tatrzańską oraz ludzi w niej żyjących. 

Tekst stanowi świadectwo pamięci o miejscu oraz dowód tęsknoty za przestrzenią. Poeta nie 

                                                 
289 Zob. Agata Bielik-Robson, Pamięć, czyli farmakon, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 68 – 72. 
290 Zob. Danuta Ulicka, Czas i pamięć. Ingardenowska koncepcja budowy fazowej dzieła literackiego w kontekście 
neurofenomenologii, „Ruch Literacki” 2018, z. 2, s.  125 – 128. 
291 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 97 – 100.  
292 Kazimierz Tetmajer, Pozdrowienie, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 238. 
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wspomina żadnej konkretnej lokalizacji, nie wymienia nazw szczytów czy dolin, posługując 

się zaledwie ogólną nazwą masywu skalnego, jednak mimo tak ogólnikowego potraktowania 

przestrzeni widoczne jest przywiązanie do rodzinnych stron. Pobieżność, w tym konkretnym 

przypadku, oznacza całokształt kultury i przestrzeni podhalańskiej, które wydają się 

nierozerwalne dla urodzonego tam człowieka. Brak detali, pewna lakoniczność w wyrażaniu 

tęsknoty, może być spowodowana właściwościami ludzkiej pamięci, gdyż wspomnienia są 

najczęściej przelotnymi, niesprecyzowanymi wyrywkami obrazów z przeszłości, 

pozostawiającymi po sobie rozmywające się wrażenia i ulotne widma minionych doznań 

zmysłowych. Pamięć o przestrzeni, w cytowanym tekście, wydaje się umyślnie 

niesprecyzowana; brak szczegółów, niedomówienie umożliwiają podmiotowi lirycznemu 

nieskomplikowane, bezpośrednie nazwanie uczuć zyskujących przez to na autentyczności oraz 

czytelności, których mogłaby pozbawić barokowość języka. Opisana tęsknota jest uczuciem 

prostym i czystym – nie ma w nim żadnych odcieni czy skal intensywności, ponieważ doznanie 

to istnieje samo w sobie i ogarnia człowieka, będącego daleko od domu. Prostota wypowiedzi 

nadaje jej autentyczności, wzmacniając stronę emocjonalną utworu; najbardziej złożone afekty 

manifestują się w prostych, krótkich stwierdzeniach, gdyż im bardziej jest złożone uczucie, tym 

mniej potrzeba słów, aby je wyrazić. 

Budowa utworu mocno wiąże się z konkretną lokalizacją geograficzną; zastosowanie w 

wierszu klamry kompozycyjnej (w pierwszej i ostatniej strofie mowa jest o śnieżnych Tatrach) 

uprzestrzennia wypowiedź, powodując, że góralszczyzna zostaje otoczona przez konkretny 

fragment przestrzeni, który tak naprawdę stanowi jej symbol i istotę; góry są rdzeniem 

góralszczyzny, sercem Podhala, podstawą kultury oraz tożsamości zamieszkujących region 

ludzi.293 W przeciwieństwie do większości autochtonów, Tetmajer nigdy nie uważał się za 

górala, o czym mówił wprost, jednak nie przeszkadzało mu to w identyfikowaniu się z 

przestrzenią podhalańską, którą traktował jako miejsce swego pochodzenia. Góralszczyzna 

była mu bliska, aczkolwiek nie można oprzeć się wrażeniu, że chwilami spoglądał on na góry 

okiem „cepra”. Nie zmienia to faktu, iż przestrzeń tatrzańska stanowi jeden z najważniejszych 

elementów świata przedstawionego w twórczości poety, przez co jest jednym z 

najistotniejszych czynników, umożliwiających interpretację twórczość Tetmajera.294 Można 

                                                 
293 Zob. Małgorzata i Radosław Okulicz-Kozarynowie, Tatry – obraz wszechświata. Interpretacja 
„Nieskończoności” Kazimierza Tetmajera, [w:] Poezje Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. Anny 
Czabanowskiej-Wróbel, Pawła Próchniaka i Mariana Stali, Kraków 2003, s. 55. 
294 Zob. Damian Lechwar, Wertykalne horyzonty – „Motyl” Kazimierza Tetmajera, [w:] Wyobraźnia, pamięć, 
tożsamość. Studia – szkice – interpretacje, pod red. Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej Michała Nawrockiego, Tarnów 
2014, s.17. 
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więc tęsknić za samą przestrzenią, konkretnym miejscem, oddzielając je od kultury, nawet gdy 

jest z nią silnie powiązane. Tworzy się dialog na bezpośredniej linii podmiot – miejsce, zaś 

wszelkie uczucia, z których najsilniejsza jest tęsknota, mają charakter skrajnie indywidulany.295 

Również Jan Kasprowicz w Księdze ubogich wyraził radość z obcowania z górami, 

jednocześnie wspominając tęsknotę, którą odczuwał przebywając z dala od przestrzeni 

górskiej: 

 

Witajcie, kochane góry, 
O, witaj, droga ma rzeko! 
I oto znów jestem z wami, 
A byłem tak daleko! 
 
Dzielili mnie od was ludzie, 
Wrzaskliwy rozgwar miasta 
I owa śmieszna cierpliwość, 
Co z wyrzeczenia wyrasta. 
 
Oddalne to są przestrzenie, 
Pustkowia, bezpłodne głusze, 
Przerywa je tylko tęsknota, 
Co ku wam pędzi duszę. 
 
I ona mnie wreszcie przygnała, 
Że widzę was oko w oko, 
Że słyszę, jak szumisz ty, wodo, 
Szeroko i głęboko.296 
 
 

Pierwsza strofa jest niezwykle emocjonalna, o czym świadczą wykrzykniki, będące 

świadectwem radości a nawet euforii, którą poczuł podmiot po powrocie do przestrzeni 

podhalańskiej (potwierdzeniem przywiązania do tego miejsca jest jego personifikacja).297 

Podmiot zwraca się do gór, drogi, rzeki, opisując uczucia, jakie mu towarzyszyły, gdy 

przebywał w zupełnie innym miejscu; relacja ta ma w sobie coś osobistego, by nie powiedzieć 

intymnego, gdyż świadczy o przywiązaniu człowieka do przestrzeni, ukazując jego stosunek 

do miejsca, które traktuje niczym dobrego przyjaciela, do którego przybywa w odwiedziny po 

długim czasie. Podmiot cieszy się z powrotu nie tyle w góry, ile w określoną przestrzeń; szczyty 

nie są tu jakoś specjalnie wyróżnione (równie ważne jak góry są droga i rzeka)298 – w 

                                                 
295 Zob. Jacek Kolbuszewski, Kazimierza Przerwy-Tetmajera powrót do Tatr, „Przegląd Powszechny” 1986, nr 
12, s. 441 – 447. 
296 Jan Kasprowicz, Księga ubogich, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 1956, s. 
143. 
297 Zob. Stefan Kołaczkowski, Twórczość Jana Kasprowicza, Kraków 1924, s. 169 – 185. 
298 Zob. Jan Józef Lipski, Wstęp, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1973, s. 89 – 92. 
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cytowanym fragmencie widać postawę franciszkańską, przejawiającą się radością z obcowania 

z naturą.299  

Kontrast między miastem, w którym przebywał podmiot liryczny, a przestrzenią 

tatrzańską tylko wzmagał tęsknotę, kierując myśli ku konkretnej lokalizacji, jednak nie tylko 

doznania fizyczne, takie jak kontakt z innymi ludźmi czy odczuwanie gwaru miasta, kierowały 

myśli podmiotu w stronę gór. W cytowanym utworze jedną z cnót (cierpliwość) ukazano jako 

przeszkodę, stojącą na drodze do utęsknionej przestrzeni; to właśnie ona opóźniała przyjazd w 

ukochane Tatry – przebywanie w innym miejscu, niż Podhale było dla podmiotu niezwykłym 

wyrzeczeniem. 

Ciekawą rzeczą wydaje się również doświadczanie przez podmiot przestrzeni, do której 

niedawno przybył; konfrontuje on pamięć o miejscu z aktualnym stanem lokalizacji:300 

 
Tak! Chodzę i patrzę, i słucham –  
O, jakżeż tu miło! jak miło! –  
I śledzę, czy coś się tu może 
Od kiedyś nie zmieniło? 
 
Nic, jeno w chacie przydrożnej 
Zmarł mój przyjaciel leciwy 
I uschły dwie wierzby nad rowem, 
Strażniczki wiosennej niwy. 
 
A za to świeżym się liściem  
Pokryły nasze jesiony 
I jaskry się złocą w trawie 
Zielonej, nie pokoszonej. 
 
A za to płyną od pola 
Twórcze podmuchy wieczności, 
Co śmierć na życie przetwarza 
I ścieżki myśli mych prości.301 
 

 

Podmiot wsłuchuje się w odgłosy przestrzeni, obserwując miejsca, za którymi tęsknił. Próbuje 

dowiedzieć się tego, co się zmieniło podczas jego nieobecności; zastępuje wyobrażenia o 

miejscu faktycznym stanem rzeczy – niczym troskliwy gospodarz, wracający do domu, 

dokonuje obchodu po gospodarstwie. Julian Krzyżanowski nazwał Księgę ubogich „pieśnią o 

spokojnym porcie”;302 łatwo w powyższym utworze zauważyć radość z powrotu do 

ukochanego miejsca, stanowiącego rodzaj azylu, oazę spokoju, której nie jest w stanie zmącić 

                                                 
299 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki”, 1956, nr 3, s. 79 – 80. 
300 Zob. Ryszard Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczania, „Teksty 
Drugie” 2007, nr 6, s. 34 – 44. 
301 Jan Kasprowicz, Księga ubogich, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 143 – 144. 
302 Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 3, s. 79. 
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nawet śmierć przyjaciela – przywiązanie do przestrzeni jest silniejsze, niż więzi międzyludzkie. 

Mamy tutaj afirmację życia, koncentrację na tym, co trwa, co jest tu i teraz oraz akceptację 

przemijania, za czym przemawia fakt, że podmiot z niezwykłą lekkością mówi o śmierci 

bliskiej osoby. Radość bycia w ukochanym miejscu łagodzi smutek po zmarłym koledze, o 

czym świadczy ostatnia strofa utworu, stanowiąca klamrę kompozycyjną: podmiot raz jeszcze 

wita góry, zapominając o swym towarzyszu oraz o tych wszystkich drobnych zmianach, jakie 

zaszły w przestrzeni, ciesząc się przede wszystkim z powrotu.  

Kasprowicz oddzielił przestrzeń górską od kultury ludowej, spoglądając na Tatry z 

perspektywy pozbawionej regionalności, co na tle góralomanii stanowiło dość oryginalny 

koncept, choć również w twórczości Tetmajera odnajdujemy utwory, w których poeta oddziela 

przestrzeń od folkloru, aby wspomnieć tylko jego tatrzańskie pejzaże.303 

Pamięć ludzka ma to do siebie, iż koncentruje się na ogólnych obrazach (tak jak w 

omówionych wyżej wierszach Tetmajera i Kasprowicza), lub poświęca całą uwagę detalowi, 

skupiając się na jednym elemencie, czyniąc z niego rdzeń, wokół którego nadbudowuje 

wspomnienia, dotyczące jakiegoś wydarzenia, sytuacji czy problemu. Takim detalem bardzo 

często jest sentencja wyryta na skale lub drzewie: 

 

Haw spocywo 
małe dziecko niekrzcone 

umarło od mrozu i ze mace mléka 
w piersi brakło 

nie karz go Boze piekłem 
bo Ci przecie nic niewinowate 

Amen304 
 

Ten krótki, anonimowy tekst, stanowiący epitafium z dziecięcego grobu, przekształca 

przestrzeń, stającą się miejscem pamięci, świadectwem zbyt wcześnie zgasłego życia oraz 

nędzy górali. Mamy tutaj do czynienia z ingerencją w przestrzeń, gdyż inskrypcja zespala się z 

fizyczną częścią krajobrazu, nadając miejscu nowy wymiar, humanizujący przestrzeń. Jest to 

jednocześnie lokalizacja bezimiennej pamięci dziecka zmarłego ze względu na biedę, jak 

również miejsce cichej skargi. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ten krótki tekst, tak skromny 

w swej treści, pełni funkcję, by posłużyć się terminem awangardy, „metafory rozkwitającej”, 

ponieważ jego lakoniczność zmusza do zadumy, budując coraz to nowe wyobrażenia i emocje. 

Zwrot do Boga, w postaci prośby o zbawienie (nie karanie) dziecka, działa na emocje odbiorcy, 

ukazując tragizm ludzkiej egzystencji, która nie dość, że jest trudna za życia, to jeszcze 

                                                 
303 Zob. Jan Józef Lipski, Wstęp, [w:] dz. cyt., s. 89 – 92. 
304 Kazimierz Tetmajer, Zbójecka chałupa, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955, s. 69. 
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niepewna po śmierci. Sam fakt, iż epitafium dotyczy małej, niewinnej istoty 

(najprawdopodobniej niemowlęcia), wzmaga poczucie niesprawiedliwości, powodując 

przemyślenia natury egzystencjalnej; w przestrzeni podhalańskiej najczęściej można napotkać 

pomniki, tablice oraz grobowce poświęcone osobom znanym oraz zasłużonym, o czym pisał 

między innymi ksiądz Stanisław Czerniak: 

 

     Pomniki i tablice spotykane w Tatrzańskim Parku Narodowym są 
upamiętnieniem tragicznych śmierci ludzi zasłużonych dla kultury polskiej i 
wydarzeń historycznych. 
     Mają one na celu przekazać i przypomnieć wędrującym turystom o 
wydarzeniach, które miały tam kiedyś miejsce, a które są godne uwagi. 
    Spotykamy tu pomniki kamienne, tablice murowane i metalowe.305 

 

Mówiąc o przestrzennym detalu należy zaznaczyć, że również inicjały, imiona oraz 

pseudonimy wyryte na skałach, kamieniach, tudzież drzewach zamieniają dane miejsce w 

przestrzeń pamięci często o charakterze egotycznym, narcystycznym i egoistycznym: 

 

     Na próżno Towarzystwo Tatrzańskie, chcąc oduczyć turystów od pisania 
nazwisk, umieszcza na swoich altanach i schroniskach maksymę łacińską:                
N o m i n a   s t u l t o r u m  itd. – na próżno: każdy przechodzień musi się tu 
przypomnieć wdzięcznej potomności. Jest tu przecie skała tak s p i s a n a, że 
zapewne stąd nazywa się P i s a n ą.306  

 

Tego typu ingerencja okalecza przestrzeń, pozostawiając ślad (bliznę) po odwiedzających ją 

ludziach, chcących unieśmiertelnić swoją wędrówkę w góry. Niemniej również akt wandalizmu 

może przekształcić lokalizację w miejsce pamięci o człowieku, posiadającym wpisane w swą 

naturę pragnienie pozostawienia znaków po swojej obecności w przestrzeni.307 Warto w tym 

miejscu przywołać Skałę Pisaną, której nazwa pochodzi od setek (jeśli nie tysięcy) złożonych 

na niej podpisów.308 

Wymienione wyżej dwie, jakże kontrastujące ze sobą, ingerencje w przestrzeń różnią 

się przede wszystkim jedną zasadniczą cechą, determinującą ich treść. Epitafium zostało 

napisane ręką autochtona, z kolei napisy upamiętniające pobyt w górach są autorstwa 

przybyszów z zewnątrz. Dla górali Tatry wchodzą w skład przestrzeni domu, dla turystów 

stanowią atrakcję oraz sposób na zdobycie prestiżu, toteż nie dziwi skrajność tych dwóch 

                                                 
305 Stanisław Czerniak, Szlakami tatrzańskich kapliczek, Kraków 1982, s. 91. 
306 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 56. 
307 Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku, [w:] dz. cyt., s. 66 – 69. 
308 Zob. Jarek Majcher, Śladami pierwszych turystów i fotografów. Tatry i Pieniny, Opole 2017, s. 56. 
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wypowiedzi. Z jednej strony mamy niezwykle emocjonalne epitafium, ukazujące tragizm 

ludzkiej egzystencji, z drugiej snobistyczną chęć upamiętnienia wypoczynku w górach. 

Józef Jedlicz, którego twórczość trudno wpisać w krąg literatury góralskiej 

zapoczątkowanej przez Tetmajera, w wierszu Przypomnienie ukazał sytuację, w jakiej zmarli 

przypominają swe istnienie potomkom, co czynią za pomocą zjawisk zachodzących w 

przestrzeni:309 

 

Gdy mroźny wiatr jesienny dzikimi podmuchy 
Szarpie z jękiem uwiędłe mchy i ostromlecze, 
Wiedz, iż to jęczą w pustce twoich Ojców duchy, 
Iż to zawodzą zmarłe dawno sny człowiecze… 
 
Gdy usłyszysz westchnienia i ugorne jęki 
I ostów szeleszczących bezrytmowe pienia: 
Wiedz, iż są to twoich Ojców zagrobne piosenki, 
Ich własne dumy i ciche westchnienia.310 
 
 

Wiejący wiatr nie tylko przypomina o zmarłych góralach, ale jest jednocześnie świadectwem 

ciężkiej doli tego ludu; umarli wspominają swój niełatwy żywot, z którego owoców korzystają 

nieświadomie następne pokolenia; niepamięć synów jest powodem cierpienia ojców. 

 

Oni tu niegdyś życie przeżyli w tym świecie 
I każdego zagona tknęli swymi kroki – 
Ich wielki ból i męka wsiąkły w zwiędle kwiecie, 
Aż sami zwiędli, tknięci bożymi wyroki! 
 
Oni łzy swe zaklęli w te trawy i drzewa, 
Ich krew w twoim czującym sercu bije święta; 
W dzikim wichrze padolnym Ich marzenie śpiewa 
I uderza w twą duszę, która nie pamięta…311  

 

W przywołanym utworze ludzki smutek został powiązany z przestrzenią („łzy swe zaklęli w te 

trawy i drzewa”); miejsce było świadkiem bólu i trudu ojców, po których śmierci, przyroda 

pełni funkcję medium, ponieważ pozwala przemówić zmarłym, czyniąc tym samym z 

przestrzeni miejsce pamięci. 

Do miejsc pamięci zaliczyć można wszystkie lokalizacje związane z ceremonią 

pogrzebową: izba, w której spoczywa nieboszczyk, droga do kościoła, świątynia i ostatecznie 

                                                 
309Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, „Na liściu pisać muszę…”. O poezji Józefa Jedlicza [w:] Józef Jedlicz, 
Utwory wybrane, Kraków 1997, s. 15 – 16. 
310 Józef Jedlicz, Przypomnienie, [w:] tegoż, Utwory wybrane, Kraków 1997, s. 216. 
311 Tamże, s. 216. 
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cmentarz. W opowiadaniu Orkana zatytułowanym Pogrzeb, górale podczas pochówku śpiewają 

pieśń, wiążącą się właśnie z kategorią pamięci: 

 

    To znowu podzielili się młodzi i starzy na dwa chóry żałobne, chór umarłych 
i żywych. Młodzi pytają grobów: 
 

Zatrzymajcie się – rozpytajcie się: 
Czyje jęczą prochy?... 

O syny, córki!... – co te pagórki, 
Co szepczą te lochy?... 

 
     A odpowiedź grobów płynie: 
 

Pominęli nas – zapomnieli wczas 
I nie rzekli nam: 

          Wieczny pokój wam!... 
 

     I bolesną powtarza się skargą. A żywi pytają się znowu: 
 

Odezwijcie się – upomnijcie się, 
Smutne kostek jatki!... 

Nie zna was cudzy – krewni i słudzy, 
Nie znają was dziadki!... 

 
     Odpowiedź umarłych, jak z grobów, jękiem się wydobywa: 
 

Śpimy głęboko… Już wasze oko 
Nie zobaczy nas, 

            Chyba w sądny czas…312 
 

 

Już na samym wstępie pieśni widać, w jaki sposób podzieliła się społeczność góralska: młodzi 

wcielili się w chór żywych, zaś osoby starsze zostały chórem zmarłych – przypisanie ról nie 

jest przypadkowe, ponieważ młodość jest związana z życiem, witalnością oraz ciekawością, z 

kolei starość utożsamia się z mądrością, ale także bliskością śmierci. Nawiązany został zatem 

dialog nie tylko między dwoma światami, ale pomiędzy pamięcią (chęcią przypomnienia), a 

tym, co zostało zapomniane. Co ciekawe, chór zmarłych nie odpowiada na pytanie kim jest, 

dając do zrozumienia, że raz zapomniany nie chce być pamiętany.313 Nieżyjący stwierdzają, iż 

                                                 
312 Władysław Orkan, Pogrzeb, [w:] tegoż, Z krainy Gorców. Nowele i obrazki, Kraków 1975, s. 34. 
313 O tradycji związanej z pochówkiem pisała między innymi Lidia Korczak: „Wraz z chrześcijańskim wymogiem 
pochówku na poświęconej ziemi musiały się pojawić przykościelne cmentarze, ale trochę czasu minęło, nim 
Kościół wytępił pogański zwyczaj grzebania zmarłych in silvis et in campis. Upowszechnienie cmentarzy 
przykościelnych pomogło wyeliminować inny zwyczaj pogański tj. urządzania zabawy właśnie w miejscu 
pochówku. Choć chrześcijańskie cimenterium nie wydawało się ludziom odpowiednie do urządzania na nim 
strawy, to nie traktowano go jak miejsca przeznaczonego wyłącznie dla nieżyjących. Tędy przebiegała trasa 
procesji Bożego Ciała, tutaj nierzadko odbywały się zgromadzenia sądów, tu też bawiły się dzieci ze szkoły 
parafialnej. Tak dalece naturalne było dla ówczesnych obcowanie ze śmiercią i zmarłymi, że służył w końcu 
cmentarz przykościelny jako plac targowy czy miejsce do gry w kości. Zarazem uważano, że jako miejsce do 
grzebania zwłok jest pospolity.” (Lidia Korczak, Wieki średnie, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do 
czasów współczesnych, pod red. Andrzeja Chwalby, Warszawa 2006, s. 47 – 48). 
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śpią snem głębokim i do czasu sądu ostatecznego nikt ich nie rozpozna (nie zobaczy). Zmarli, 

popadając w niepamięć chcą pozostać anonimowi (przynajmniej do sądu ostatecznego). 

Cmentarz jest miejscem pamięci, gdyż przebywający w jego granicach człowiek oddaje się 

refleksji, zadumie nad osobami, które odeszły ze świata żywych, jednocześnie stanowi miejsce 

niepamięci, ponieważ mieści on w sobie zapomniane, anonimowe, często porosłe trawą, 

zaniedbane groby.314 

W literaturze związanej z Podhalem odnajdujemy lokalizacje, które w świadomości 

ludzi popadają w zapomnienie, niepamięć, by za jakiś czas stać się na powrót miejscami 

tęsknoty i wspomnień. Tutaj najlepszym przykładem będzie opowiadanie Tetmajera Żelazne 

wrota, w którym bohater porzucił wszystko co miał, by udać się w świat: 

 

Wygnał on pamięć o Polsce z duszy. Nie chciał myśleć o swojej klęsce, o 
krzywdach, o nędzy, o chorobie, o Żydach, o żonie i dzieciach […] odpędzał 
myśl o Polsce, aż ją wygnał z duszy. Zapomniał.315 

 

Transformacja zapomnienia w pamięć jest nierozerwalnie związana z kategorią czasu. Z 

biegiem lat Tomek przekształcił miejsce świadomej niepamięci w przestrzeń wspomnień, co 

spowodowała tęsknota, kierująca myśli bohatera ku rodzinnym stronom, w których żył przed 

wieloma laty – do przestrzeni domu. Czasoprzestrzeń wpłynęła na emocje i uczucia postaci; 

stosunek czasu do przestrzeni (w tym odległości) modeluje ludzkie wyobrażenia na temat 

określonego miejsca. 

 

     Ale teraz, kiedy zobaczył blisko przed sobą śmierć i zastanowił się, że nie 
na ojcowistym cmentarzu będzie leżał, ale tu na Liptowie w dziedzinie, na 
obcej ziemi: poczęła mu się swoja ziemi do oczu cisnąć.316 

 

Powyższy przykład pokazuje, iż pamięć jest silniejsza od zapomnienia, co powiązane jest także 

z miejscami tożsamości (z pojęciami swojskości i obcości), jednak najważniejszy jest tu fakt, 

że czas i odległość wpływają na pojmowanie miejsca, łagodząc negatywne uczucia związane z 

przestrzenią domu, do której człowiek jest nieświadomie przywiązany, a o czym zdaje sobie 

sprawę dopiero przed śmiercią.317 Próba mentalnego powrotu do ignorowanej przestrzeni łączy 

się nie tylko z przewartościowaniem życia, co z pogodzeniem się z naturalnym porządkiem 

                                                 
314 Zob. Anna Długozima, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011, s. 209 – 230.  
315 Kazimierz Tetmajer, Żelazne wrota, [w:] dz. cyt., s. 155. 
316 Tamże, s. 155 – 156. 
317 Zob. Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historyczno-literacki, Toruń 2013. 
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rzeczy; nie da się zapomnieć o przestrzeni, będącej podstawą ludzkiej tożsamości – miejscu, z 

którego się wywodzi.318 

 Znaczącą rolę w formowaniu się przestrzeni pamięci zbiorowej odgrywają przede 

wszystkim zamieszkujący ją ludzie. Jan Kasprowicz w Moim świecie poświęcił Janosikowi 

sześć wierszy upamiętniających zbójnika od chwili narodzin, aż po śmierć. Co ciekawe, pamięć 

o harnasiu zostaje nierozerwalnie związana z przestrzenią:319 

 

Janosik, Janosik, 
Imię twe nie zginie, 
Ani na wierszyczkach, 
Ani na dolinie.320  

 

Kasprowicz nie tylko podkreśla przestrzenną przynależność (tożsamość) zbójnika, ale 

wskazuje na to, że wspomnienie o nim będzie pielęgnowane właśnie w konkretnej lokalizacji, 

gdyż jest to przede wszystkim bohater regionalny, a pamięć o jego życiu i czynach jest 

szczególnie ważna dla górali. Ponadto niemal całe legendarne życie bohatera, wszystkie mniej, 

lub bardziej chwalebne dokonania (rabunki, nadludzkie wyczyny i tym podobne) odbywały się 

właśnie na Podhalu, zatem na stałe są wpisane w tę przestrzeń, która spaja, jednoczy i 

upamiętnia ludzi w niej żyjących.321 

Jak wykazały przedstawione przykłady, kategoria pamięci i niepamięci w odniesieniu 

do przestrzeni (przynajmniej w świadomości cytowanych pisarzy) ma charakter indywidualny, 

zaś jej prawidła często przeczą same sobie, gdyż nawet w bardzo personalnej rekonstrukcji 

wspomnień, dużą rolę odgrywa pamięć zbiorowa oraz kulturowa.322  

Kwestia pamięci wiąże się ze stroną emocjonalną człowieka, od której wszystko zależy, 

gdyż miłe wspomnienia będą hiperbolizować przestrzeń oraz całe otoczenie, z kolei przykre 

doświadczenia mogą być wypierane lub rozpamiętywane, poddawane analizie;323 wszelkiego 

rodzaju namiętności i afekty determinują kruchość wspomnień. Na postrzeganie wpływa 

również kondycja intelektualna oraz dynamika, z jaką zmienia się przestrzeń z biegiem lat. 

                                                 
318 Zob. Bernhard Waldenfels, Topografi a obcego. Studia z fenomenologii obcego, Warszawa 2002, s. 16–18. 
319 Zob. Jan Józef Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, Warszawa 1967, 7 – 17. 
320 Jan Kasprowicz, Z legend o Janosiku, [w:] tegoż,  Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 1956, 
s. 334. 
321 Zob. Jan Józef Lipski, Wstęp, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1973, s. 15– 18. 
322 Zob. Maria Delaperrière, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości 
w literaturze współczesnej [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza 
Boleckiego, Warszawa 2015, s. 162 – 163. 
323 Zob. Joanna Tokarska-Bakir, „Zanik doświadczenia”. Diagnoza antropologiczna, „Teksty Drugie” 2006, nr 3, 
s. 34 – 36. 
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Częstokroć tęsknota za przestrzenią jest żalem za minionym dzieciństwem, młodością lub 

lepszymi czasami, jednak zdarza się i tak, że nostalgia za przeszłością ma wymiar mityczny, 

metafizyczny – jest uczuciem ciężkim do określenia czy opisania. Nierzadko towarzyszy jej lęk 

związany z nieodwracalnością przemijania oraz ze zmianami, jakie zachodzą zarówno w 

ludzkim życiu, jak i przestrzeni. 

 

 

4.2.3 Miejsca święte 

 

 

Góry od wieków postrzegane były przez ludzkość jako swego rodzaju łącznik między 

tym, co ziemskie a boskie.324 Przed rozpoczęciem rozważań, na temat miejsc świętych w 

literaturze młodopolskiej związanej z Podhalem, warto przywołać słowa Marii Zawisło 

odnoszące się do symboliki góry: 

 

     We współczesnej filozofii i hermeneutyce symbolu podkreśla się łączność 
symboli ze strefą transcendentną, sakralną. Najsilniejsze struktury 
symboliczne, według Władysława Stróżewskiego, mają treść religijną. […] 
W Eliadowskiej morfologii sacrum góra, kontynuująca wzniosłość, ruch 
wertykalny, wysokość, solidność, trwałość, moc natury, symbolizuje tym 
samym centrum świata i życia, drogowskaz czy wręcz drogę do boskiej 
krainy, jest axis mundi, osią świata (tożsamą na innym poziomie 
obrazowania z drzewem kosmicznym czy świątynią), łączącą w wymiarze 
antropokosmicznym ziemię z podziemiami i niebem, a człowieka z tym, co 
nadprzyrodzone. Góra obrazuje zatem węzeł komunikacji człowieka ze 
strefą transcendentną.325 

 

Jak pokazuje przywołany cytat, już same właściwości fizyczne góry (masa, wysokość, materia 

z jakiej jest zbudowana) od tysięcy lat wywołują u człowieka uczucie zachwytu i trwogi, 

wyzwalając jednocześnie zadumę duchową oraz kosmologiczną, prowokując potrzebę 

łączności z Absolutem. Młodopolskie Tatry stały się medium pomiędzy tym, co ziemskie a 

boskie, pomiędzy sacrum a profanum i wreszcie między człowiekiem a Bogiem; sam fakt 

pośredniczenia między świętością a świeckością (czasami również pomiędzy profanum) 

sakralizował tę przestrzeń, niemniej warto pamiętać, iż w literaturze końca XIX wieku Podhale 

było święte samo w sobie i przez siebie. 

                                                 
324 Zob. Stefan Sawicki, Sacrum w literaturze, „Pamiętnik Literacki” 1980, nr 71/3, s. 169 – 170. 
325 Maria Zawisło, Symbolika góry, [w:] Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. 
hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, pod red. Piotra Cybuli, Marka Czyża i Sabiny 
Owsianowskiej, Kraków 2011, s. 59 – 60.   
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Uświęcenie przestrzeni stanowiło część artystycznych dążeń Młodej Polski, jednak 

duchowa nobilitacja gór była procesem złożonym, wykraczającym poza literacką niwę, by jako 

przykładem posłużyć się faktem, że po zdobyciu szczytu wielu taterników odmawiało na nim 

modlitwy, aby przywołać sylwetkę księdza Józefa Stolarczyka. Sakralizacji Tatr sprzyjał także 

ogólnopolski wzrost pobożności, mający miejsce na przełomie XIX i XX wieku (na marginesie 

trzeba zaznaczyć, iż wiara była jednym ze sposobów walki z zaborcą). Powstało wówczas dużo 

organizacji katolickich, wzniesiono wiele świątyń oraz innych budynków sakralnych. Znaczącą 

rolę odegrały obiekty religijne, takie jak kapliczki; symbolicznym gestem, uświęcającym 

polskie Tatry, było postawienie w 1901 roku krzyża na Giewoncie.326  

Powszechnie uważa się, że powieść Stanisława Witkiewicza327 Na przełęczy,328 wydana 

w 1891 roku, zapoczątkowała młodopolską gloryfikację przestrzeni góralskiej. Skały, urwiska, 

rozpadliny, turnie, doliny, wąwozy, jeziora, rwące potoki – wszystko to uległo sakralizacji. 

Szczyty górujące nad Podhalem porównane zostały przez pisarza do świątyń, stołów ofiarnych 

oraz innych obiektów religijnych, z kolei sam Witkiewicz zyskał przydomek „ewangelisty 

Tatr”:329  

 

     Furmani w czas pogodny nie próżnują. Całe szeregi wozów trzęsą się po 
kamienistych drogach, głównie w stronę Doliny Kościeliskiej. 
     Jest to wspaniała nawa gotyckiej katedry, której podłogą jest ruchomy 
kryształ potoku. Z dna jej wznoszą się skalne filary, pionowe ściany, kolumny 
ozdobione gzemsami upłazów, z których jak posągi, sterczą kamienne pióra. 
Spiczaste, symetryczne świerki pną się po szkarpach, złomach i przystawkach 
i wybiegają strzelistymi sylwetami aż ku stropowi, którym jest błękit nieba. 
     W górnej swej części dolina się rozszerza, otwierając dalsze i obszerniejsze 
widoki; z boków jej, jak kaplice, otwierają się bramy wąwozów, naw 
bocznych, „Krakowa” i innych.330 

 

Tatry przypominają swym kształtem katedry, kościoły oraz kaplice, toteż Witkiewicz sugeruje, 

iż są one świątynią wzniesioną przez samego Boga, którego obecność, bez większego trudu, 

można poczuć niemal na każdym kroku, podobnie jak Jego moc kreacji, tworzącą niezrównanie 

piękne pejzaże. Autor Bagna stworzył literackie obrazy Tatr, zawierając w nich szereg refleksji 

                                                 
326 Zob. Wojciech Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, 
Kraków 2001, s. 225 – 226.   
327 Witkiewicz doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż Tatry mogą być odbierane na rozmaite sposoby zarówno 
na literackiej, jak również socjologicznej niwie, co widać w Na przełęczy. (Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w 
literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 282 – 283.) 
328Zob. Jacek Kolbuszewski zauważył, że Na przełęczy zawiera w sobie najważniejsze osiągnięcia 
dziewiętnastowiecznego pisarstwa związanego z Tatrami. (Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze 
polskiej…, dz. cyt., s. 276.) 
329 Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem, dz. cyt., s. 61 – 62. 
330 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 78. 
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dotyczących przeznaczenia gór; twierdził między innymi, że znajduje się w nich suwerenne 

serce Polski.331 

W tradycji polskiej to właśnie w świątyniach dokonywały się ważne, przechodzące do 

historii wydarzenia, niezależnie od tego czy mianowano w nich władców Polski czy głoszono 

nauki, by wspomnieć kazania Piotra Skargi,332 toteż nic dziwnego, że właśnie w Tatrach miały 

się dziać istotne rzeczy dla całego narodu. Franciszek Nowicki w cyklu Tatry, podobnie jak w 

Wycieczce w Tatry, przedstawił góry zarówno w sposób realistyczny (dotyczy to przede 

wszystkim konfiguracji przestrzennych), jak również mistyczny.333 Poeta widział w przestrzeni 

tatrzańskiej metafizyczną, uświęconą aurę, w której mieniły się na przemian, to siła do 

odzyskania niepodległość kraju, to energia budząca w człowieku uśpione dobro.334 Warto 

przywołać tym miejscu, chyba najbardziej znany, sonet poety, noszący tytuł Tatry: 

 

W dali!... jakby ciągnący ławą huf kresowy, 
Z gwiazdami na szyszakach, z proporcem obłoków, 
Zakamieniał, dotarłszy aż do nieba stoków, 
Tak Tatry ciemnym murem zwarły dumne głowy! 
 
Wielki jak sny młodości — mroźny kraj śniegowy! 
Gdzie król burz — halny orkan — błądzi w szacie mroków, 
Gdzie wiszą gniazda orłów, gromów i potoków, 
Gdzie mistrz świata w obłokach ma tron granitowy! 
 
Tatry!... czemuż jak siedzib szukające ptaki, 
Myśli moje ku waszej zamarłej pustyni 
Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki? 
 
O pustyni tatrzańska! bo na tym obszarze 
Całej mojej ojczyzny — o skalna świątyni — 
W tobie jednej są jeszcze — swobody ołtarze!335 

 

Już od pierwszej strofy uderza patos, z jakim utwór został napisany; przestrzeń jest uświęcona 

w sposób szczególny, gdyż Tatry wprost zostały nazwane „skalną świątynią” i „swobody 

ołtarzami”. Nowicki sugeruje, że góry są jedyną nadzieję na odzyskanie niepodległości, 

ponieważ stanowią ostatni, nieskażony grzechem, pełen optymizmu i woli działania bastion. 

Mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem sakralizacji, posiadającej źródło w tradycji 

romantycznej a nawet Biblii, gdyż motyw „ziemi obiecanej” i „narodu wybranego” wyraźnie 

                                                 
331 Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem, dz. cyt., s. 61 – 62. 
332 Tegoż, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 100. 
333 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 259. 
334 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem…, dz. cyt., 1981, s. 62 – 63. 
335 Franciszek Nowicki, Tatry, [w:] tegoż, Wybór poezji, tegoż, Kraków 1960, s. 27. 
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do nich nawiązuje, 336 przy czym uświęcenie Tatr w oparciu o Biblię wiąże się z czymś więcej, 

niż tylko z kwestią odrodzenia narodowego – góry stają się przestrzenią katartyczną, 

oczyszczającą człowieka z brudu egzystencji, wyciszającą, zmuszającą do metafizycznej 

zadumy,337 zaś ich świętość i majestat powodują w ludziach dobro.338 Na marginesie wypada 

zaznaczyć, że pisarze przełomu XIX i XX wieku, sakralizując Tatry z reguły odwołali się do 

Biblii, w której góry nacechowane są transcendentalną i metafizyczną mocą, ponieważ 

stanowią miejsce komunikacji człowieka z Bogiem (szczyty oznaczają wybawienie i napawają 

optymizmem).339 Młodopolanie wielokrotnie wykorzystywali taką symbolikę gór, tworząc 

szereg paralel, by jako przykładem posłużyć się sylwetką Tytusa Chałubińskiego zestawianego 

z Mojżeszem; zauważono, że polski lekarz, podobnie jak przywódca Izraelitów, wiódł Polaków 

do Ziemi Obiecanej (wolnej Polski) drogą, prowadzącą przez Podhale, gdyż taka trasa 

korzystnie wpływała na choroby340 fizyczne, psychiczne i duchowe.341  

Druga strofa, omawianego wiersza Nowickiego, nawiązuje do romantycznej 

mitologizacji przestrzeni; góry są potężne, niebezpieczne i święte, o czym świadczy ostatni 

wers drugiej zwrotki, przywodzący na myśl Zeusa zasiadającego na Olimpie, co nawiasem 

mówiąc doskonale pasuje do wspominanych wcześniej gromów, jednak w kontekście całego 

utworu „mistrzem świata” wydaje się sam chrześcijański Bóg, który w Tatrach „ma tron 

granitowy”, co w sposób niezwykły nobilituje polskie szczyty, zwłaszcza, iż są to „swobody 

ołtarze” – azyl wolności w zniewolonym kraju.342 Ponadto ulokowanie boskiego tronu w 

Tatrach sugeruje, że właśnie tam Bóg zasiada i stamtąd króluje, toteż polskie góry już nie tyle 

są świątynią, ile siedzibą Stwórcy, a więc miejscem najświętszym, stworzonym przez Boga dla 

samego siebie. Niebezpodstawnie możemy mówić tu o mesjanizmie tatrzańskim, który zostanie 

rozwinięty przez Micińskiego w Nietocie, o czym szerzej będzie mowa w podrozdziale 

dotyczącym miejsc tożsamości.343 

                                                 
336 Zob. Jacek Kolbuszewski, Krajobrazy Młodej Polski, [w:] tegoż, Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 
2016, s. 440. 
337 Zob. Franciszek M. Rosiński, Góry w ujęciu biblijnym, [w:] Góry – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, 
Wrocław 2014, s. 11 – 19. 
338 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz. cyt., s. 61 – 62. 
339 Zob. Krystyna Syrnicka, Góra jako miejsce transcendencji (na przykładzie mitologii litewskiej), [w:] Góry – 
Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2014, s. 27. 
340 Zawód lekarza został bardzo mocno zmityzowany przez pisarzy na przełomie XIX i XX wieku. Miało to swój 
wymiar symboliczny, gdyż medycy mieli leczyć nie tylko choroby ciała, ale wszelkie wady i przywary 
społeczeństwa polskiego. (Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 66.) 
341 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 64 – 65,66. 
342 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności: o jednym z młodopolskich 
symboli-kluczy, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 79/3, s. 43 – 60.  
343 Zob. Marcin Bajko, Wojciech Gutowski, Jarosław Ławski, Proza Tadeusza Micińskiego: studia, Białystok 
2007, s. 10 – 17. 
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Poruszając kwestię młodopolskiej sakralizacji przestrzeni góralskiej, w znacznej mierze 

związanej z pragnieniem odzyskania suwerenności, koniecznie należy zaznaczyć, że pisarze 

głosili również poglądy pesymistyczne, by jako przykładem posłużyć się utworem Józefa 

Kościelskiego Odrodzenie, czy też wierszem napisanym przez Władysława Orkana, 

pochodzącym z wydanego w 1903 roku tomu Z tej smutnej ziemi, a noszącego tytuł Z Wierchów 

Smreczyńskich.344 W utworach tych dominuje nastrój smutku, zwątpienia, rozpaczy a nawet 

niemocy. Orkan podzielił przestrzeń na dwie główne sfery, które wyznaczone są przez 

następujące kierunki geograficzne: południe, reprezentujące Podhale i północ, odnoszącą się 

do reszty kraju. Przestrzeń górską przepełnia błogi spokój: 

 

Obracam oczy na południe, 
I dokąd błękit sięga — 
Słonecznie jasno, kwietno, ludnie, 
Uśmiecha się potęga. 
 
Ocean światła... Zda się: słońce 
Nie płynie już przestworzem, 
Spadło w doliny te kwitnące 
I legło cichem morzem. 
 
Życie się topi w tej powodzi, 
Jak niebo na dnie morza, 
I zda się: ziemia inne rodzi, 
Niebieskie jakieś zboża. 345 
 
 

Przywołany wyżej fragment charakteryzuje się pozornym optymizmem, mimo iż w opisywanej 

przestrzeni znajduje się dużo światła – wręcz „ocean światła” (słowa klucze to: słonecznie, 

jasność, światło); mamy tu przeładowanie, przesycenie jasności. Lśnienie można interpretować 

jako nadzieję związaną przez wielu działaczy oraz artystów z Podtatrzem. Gra świateł, ów 

świetlny przepych, bardziej wiąże się z kategorią estetyczną, niż z sacrum,346 zaś niebieskie 

zboża symbolizują wszelkie idee niepodległościowe, które są tylko pobożnymi mrzonkami, 

czymś nierealnym, fantastycznym.347 Takie ujęcie tematu jest typowe dla poety, który przede 

wszystkim dążył do ukazania prawdy o regionie, mówiąc o sprawach trudnych i 

niewygodnych.348 

Zupełnie inaczej Orkan opisał resztę kraju rozciągniętą na północ od Tatr: 

                                                 
344 Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz. cyt., s. 64. 
345 Władysław Orkan, Z wierchów Smreczyńskich, [w:] tegoż, Z tej smutnej ziemi, Warszawa 1903, s. 43. 
346 Zob. Jacek Kolbuszewski, Doznania estetyczne vs zagrożenia egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady,  [w:] Góry 
– Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2015, s. 249 – 252.  
347 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan, dz. cyt., 57 – 65. 
348 Zob. Literatura światowa. Literatury narodowe, twórcy i dzieła, prądy i kierunki, pod red. Jolanty Skrudy, Ewy 
Zuberbier i Anny Tarnowskiej, Warszawa 2007, s. 536 – 537. 
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Obracam oczy ku północy, 
I aż się duch przeraża — 
Widmo posępnej, czarnej nocy 
Podnosi się z cmentarza... 
 
Idzie doliną, idzie górą, 
Jak straszne widmo człecze — 
Po niebie sunie czarną chmurą, 
Po ziemi mgłą się wlecze. 
 
Przez mgły, padolne żałobnice, 
Które zaległy niże, 
Skrzypiące słychać szubienice 
I czarne widać krzyże... 349 
 
 

Opis jest pesymistyczny i złowieszczy, mało tego – widmo śmierci, które rozciąga się nad 

północą, zdaje się zmierzać ku spokojnemu Podhalu. Jest to przestrzeń martwa, wręcz 

przeklęta, i właśnie to przekleństwo lada chwila może zdominować również Tatry, odbierając 

im świętość. Być może Orkan obawiał się o skażenia kultury podhalańskiej przez 

wielkomiejską cywilizację oraz mentalność, panującą w głębi kraju, a przybywającą w góry 

razem z inteligencją i turystami. 

W trzeciej strofie następuje powrót do przestrzeni Tatr, która, podobnie jak w pierwszej 

części, nacechowana jest biernością: 

 
 
Od wschodu granitowych szczytów 
Olbrzymie sterczy gniazdo 
I z chmur spogląda do błękitów 
Błyszczącą morską gwiazdą. 
 
Czy noc na ziemi, czy słoneczność — 
Zapadłe w spiż głęboko, 
Wpatrzone w błękit, marzy wieczność 
Spokojne Morskie Oko.350 

 

Opisane wyżej miejsce nie posiada w sobie świętości – jest cmentarzyskiem marzeń, które nie 

potrafią znaleźć rezonansu na północ od tej lokalizacji. W przywołanym wierszu brak tak 

charakterystycznego dla Młodej Polski optymizmu, świętości i dynamiki. Podhale wydaje się 

atrakcyjnym turystycznie regionem, nieposiadającym żadnych magicznych czy też 

mistycznych mocy, zaś wszelka mitologizacja przestrzeni oraz nadzieje patriotyczne są tylko 

ułudą, fikcją i myśleniem życzeniowym. Ponadto, przedstawiony przez Orkana dysonans 

                                                 
349Władysław Orkan, Z wierchów Smreczyńskich…, dz. cyt., 43 – 44. 
350 Tamże, s. 44. 
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dwóch przestrzeni wzmaga poczucie przygnębienia, dając wrażenie, iż spokój, panujący w 

górach, jest czymś niewłaściwym w obliczu tego, co dzieje się na północ od Giewontu. Autor 

Komorników jednocześnie zdaje się sugerować, że z czasem coraz trudniej będzie można 

odnaleźć w Tatrach upragniony spokój, gdyż lada chwila zostanie złamany ostatni bastion 

polskiej świetności i świętości. 

W literaturze końca XIX wieku o świętości gór najlepiej świadczy to, iż są one 

miejscem, z którego Stwórca osobiście sprawuje szczególną opiekę nad człowiekiem i światem; 

już sam fakt fizycznej obecności istot duchowych uświęca ziemię podhalańską. Młodopolski 

bunt, wobec nieczułego na krzywdę ludzką Boga uległ wyciszeniu w cieniu Tatr, co jest 

kolejnym dowodem na niezwykłość tego miejsca, rządzącego się swoimi prawami.351 Góry, 

wraz z naturalnym bogactwem i pięknem, zwracają myśli ku Bogu, sakralizując ludzkie 

przemyślenia; wielu pisarzy, którzy, przebywając w wielkich miastach „nie wierzyło w nic”, 

właśnie na Podhalu zaspokajało metafizyczny głód, sycąc go bliskością natury w prostej linii 

odsyłającą do actus purus.  

O ile relacje między artystą a Stworzycielem ulegały poprawie, to w wielu utworach, 

napisanych pod koniec XIX stulecia, stosunki na linii Bóg – góral nie zawsze należały do 

łatwych i przyjemnych. Literatura ukazuje bohaterów, których relacje z Opatrznością są dość 

trudne; zdarza się, iż Stwórca jest głuchy na ich prośby, by przywołać postać Franka Seligi, 

daremnie modlącego się o spełnienie w miłości – zdesperowany góral w następujących słowach 

zwrócił się do Boga: 

 

Panie Boze! Coześ tak na uwziętego se mnom? Nie bedem Cie juz pytał 
więcyl, bo widze: darmo. Wadziéł się tyz s Tobom nie bede, boś na niebie, 
wysoko, a ja nie oreł. 
     Ale Ci nic nie okfiarujem, a jesce Ci na despet zrobiem, kieś taki 
nieusłuhany. Kie na uwziętego między nami, to ja ta tyz cosi kajsi warcem! 
     Ułożył kopczyk z kamieni, wyspinał się, podważył ciupagą daszek i strącił 
go z kapliczki na ziemię.352 
 
 

Bunt wobec Stwórcy przejawia się za sprawą znieważenia miejsca świętego; mamy tutaj do 

czynienia z naruszeniem czy raczej profanacją sacrum. Zrzucenie daszku kapliczki jest aktem 

sprzeciwu, wynikającym z ludzkiej bezsilności, smutku, zawodu oraz złości. Przytoczony 

fragment ukazuje mentalność górali, demaskując jednocześnie takie cechy charakteru, jak 

                                                 
351 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 68 – 69. 
352 Kazimierz Tetmajer, Franek Seliga i Pan Bóg, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 187. 
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fasadowa pobożność, interesowność i złośliwość – innymi słowy „jak Bóg góralowi, tak góral 

Bogu”.353 

W młodopolskich tekstach odnajdujemy także bohaterów charakteryzujących się dużą 

pobożnością, tak jak jedna z bohaterek Na Skalnym Podhalu Zosia Walcakówna. Literatura 

często kreowała górali na ludzi, których dobroć ma korzenie gdzieś w naturze; wynika nie tyle 

z norm religijnych, ile prostoty i wrażliwości poczciwego, góralskiego serca. Pisarze 

sakralizowali zatem przestrzeń za pomocą żyjących w niej ludzi, wzorując ich na świeckich 

świętych. Stanisław Witkiewicz, w zbiorze opowiadań Z Tatr, stworzył całą galerię takich 

postaci; najczęściej były to jednostki cierpiące wielką biedę, jednakże wyróżniające się spośród 

gromady niespotykanym kodeksem etycznym.354 

W literaturze młodopolskiej przestrzeń podhalańska była także nawiedzana przez Matkę 

Boską355 nazwaną w późniejszym czasie Gaździną Podhála.356 Trzeba zaznaczyć, iż Ludźmierz 

do dziś stanowi ważną lokalizację związaną z kultem maryjnym, a jego znaczenie wykracza 

poza granicę Podhala, zasięgiem swym obejmując Spisz, Orawę, Zagórze oraz część 

Słowacji.357 Jako przykłady kultu maryjnego mogą posłużyć opowiadania Tetmajera; tytułowa 

bohaterka utworu O Zosi Walcakównej oddaje brata pod opiekę Matce Boskiej Ludźmierskiej, 

a po jego śmierci modli się do Maryi za duszę zmarłego. Również Hanka, z opowiadania Ku 

niebu, doznaje łaski objawienia, a następnie wniebowzięcia. Z kultem Maryjnym spotykamy 

się także w powieści W roztokach Orkana: 

 

     Do Ludźmierza kto z Przysłopia chciał iść drogą prostą, nie robić koła 
dużego, musiał przechodzić wszystkie wierchy, całe Gorce w poprzek. 
[…] 
     Tak i naród przysłopski... Zazdrościł Podhalanom, że mają Matkę Boską 
cudowną w Ludźmierzu, miejscu nie pośledniem, skąd wyszli już przemocni 
ludzie na chwałę narodu. Idzie o nich hyr nie mały daleko po świecie. A jak o 
morze się odbije, to Tatry usłyszą i opowiedzą narodowi, ludźmierskiemu 
naprzód, kto jego sławę zaginioną po świecie roznosił. A naród będzie słuchał 
dziwując się wielce, że to nie obcy, nie światowce, ale nascy ludzie. 
     O tym jeszcze głucho w Tatrach i w całej dolinie. Tym bardziej przysłopski 
naród, jako za górami po głębokich roztokach osiadły, nie wie nic o nowych 
cudach cudownych obrazów. Jednę Ludźmierską Pannę zna i czci ją w sercu 
swoim, ale mu szczerze markotno, że w obcym kościele mieszka i tam cuda 
rozdaje, a o dalszym narodzie zapomina. Przemyśliwali nad tem sprawni 
chłopcy, czyby się nie dało wykraść tej Panienki i przynieść do swojego 
kościoła w Przysłopiu, ale im starzy odradzili, bo, powiadają, może się 
rozgniewać i ani jednego cudu na złość nie uczyni. Kto na tem straci? To już 

                                                 
353 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
354 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 75. 
355 Tegoż, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 69 – 70. 
356 Chodzi tutaj przede wszystkim o Matkę Boską Ludźmierską (Zob. Maciej Rak, Kulturemy podhalańskie, 
Kraków 2015, s. 165) 
357 Zob. Maciej Rak, Kulturemy podhalańskie, dz. cyt., s. 165. 
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lepiej tam dochodzić od czasu do czasu i gorąco molestować o przeróżne łaski 
tak, żeby miejscowym nic nie ostało abo niewiele co do wyproszenia. 
     Święta oczywiście rada starszych przypadła do serca wszystkim i chodzili 
do Ludźmierza, nie ciążając sobie drogi, na każdy odpust. A chodzili, jak się 
rzekło, przez wierchy wysokie, przez Suhorę, Obidowiec, Turbacz i Kotlarkę 
abo, jak częściej, przez Tobołów omijając Turbacz.358 

 

Miejsca święte nobilitują zamieszkujących je ludzi, toteż w tekstach młodopolskich można 

odnaleźć górali, którzy chcą sakralizować własną przestrzeń (czasami za wszelką cenę). 

Sacrum wywołuje u nich negatywne uczucia, takie jak zazdrość czy zawiść; górale, aby 

uświęcić ziemię, gotowi są dokonać rabunku, a więc zgrzeszyć. Chęć kradzieży podobizny 

Matki Boskiej świadczy, że w przekonaniu bohaterów to właśnie ona sakralizuje przestrzeń – 

w tym przypadku Ludźmierz. Jest to także dowód na niezwykle płytką pobożność Podhalan, 

nierozumiejących na czym polega wiara i świętość.359 Uświęcenie miejsca sprawia, iż w oczach 

górali zyskuje ono na prestiżu, daje powód do dumy, a jednocześnie pozwala zarobić, gdyż 

ludzie chętnie pielgrzymują do takich miejsc. W powyższym cytacie widać kolejną cechę 

charakterystyczną dla przestrzeni świętej – jest nią rozproszenie miejsc świętych; są one 

najczęściej oddalone od siebie i przedzielone obszarem ziemi świeckiej, dzięki czemu możliwe 

są pielgrzymki, podczas których ludzie uświęcają pokonywaną trasę za sprawą modlitw oraz 

pieśni religijnych, by ostatecznie dotrzeć do sacrum.360 

W literaturze młodopolskiej, odwołującej się do przestrzeni podhalańskiej, nie zabrakło 

również psychomachii. Tetmajer opisał walkę anioła z diabłem o dusze Samka: 

 

Diabeł powiada: Duso ludzka –  mojaś!  
A anioł zaraz: Nie twoja, ba moja! 
– Moja! 
– Nie twoja!  
Zaczęli sie wadzić. 
– Krad! – powiada diabeł. 
– Złodziejstwo hłopska rzec. Nie ukradnie ten, co nie potrefi – odpowiedział 
mu anioł. 
– Pił. 
– To za swoje. Cyś mu pozycał? 
– Rad dziéwki widział, kie parobke beł. 
– Dy byś je i ty rad widział, kieby cie jino fciały! Nie bój sie! 
– Nie spowiadał sie jus cosi ze trzy roki. 
– To ksiendzowa sprawa, nie twoja. Jest hań pleban w Hohołowie od tego. 
– Kie sie ozezłości, klnie. 
– E to na tobie! Dobrze robi. 
– Świętym nie dowierza. 

                                                 
358 Władysław Orkan, W roztokach, Kraków 1953, s. 67 – 68. 
359 Warto zaznaczyć, iż w Tatrach można znaleźć wiele podobizn Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, które mimo swojej niedużej wartości artystycznej uświęcają przestrzeń (Zob. Stanisław 
Czerniak, Szlakami tatrzańskich kapliczek, Kraków 1982, s. 101). 
360 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 113 – 131, 133 – 
154.   
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– Tak tys i oni jemu. Wiem dobrze, bo my towarzisia. a tyś ku nim za 
podogonie! 
Zgniewał sie diabeł na to, rusza ku Samkowi ode drzwi. 
– Podź, duso ludzka! Bierem cie! – zgrzypi i widły skądś zza siebie wziął, i 
mierzy ku Samkowi. 
A anioł do niego: E beskurcyja! Sto diabłów zjadło! Cos by ja za janioł béł, 
cobyk ci haw rady nie dał!361 

 

Z przytoczonego wyżej dialogu łatwo wywnioskować dwie rzeczy: po pierwsze dusza górala, 

o którą toczy się walka, jest niezwykle cenna, po drugie (co zdecydowanie ważniejsze) 

argumenty, jakimi anioł broni bohatera, są dalekie od nauk głoszonych przez księdza z ambony. 

Zarówno anioł i diabeł ulegli tutaj podhalanizacji, ponieważ obie istoty rozmawiają gwarą, 

ponadto sama treść dialogu wskazuje na spryt właściwy mieszkańcom gór. Możemy się 

domyślać, iż narratorem jest góral, hiperbolizujący zacięte starcie między dwoma 

przeciwstawnymi siłami: dobrem oraz złem; górale są przekonani o własnej wyjątkowości, 

gdyż nie dość, że zamieszkują uświęconą ziemię, to jeszcze stanowią lud wybrany i umiłowany 

przez Boga, przez co atrakcyjny dla Szatana. 

Z podobną sytuacją (walką o duszę) mamy do czynienia w wielu innych opowiadaniach, 

by przywołać tylko Pudrasowego Kuby zmartwychwstanie albo jak się diabeł jak wesz na 

grzebieniu postawił Kazimierza Tetmajera. Przestrzeń podhalańska często stanowi arenę, na 

której walczą siły anielskie i diabelskie – pomiędzy nimi znajduje się prosty, nie zawsze 

poczciwy, pożądany przez każdą ze stron, człowiek. Mimo iż góralscy bohaterowie są pełnymi 

przywar łotrzykami, awanturnikami, zbójnikami, to ukazani są jako ludzie cieszący się dużą 

sympatią Boga i aniołów; popularni są także w kręgach piekielnych, gdyż diabły zażarcie, 

aczkolwiek daremnie, walczą o ich dusze. Podhalanie stali się „narodem” wybranym, a 

przynajmniej uprzywilejowanym; co najmniej w mniemaniu młodopolan oraz ich własnym. 

Zaciekłość walki, toczonej o ich dusze, stanowi kolejny młodopolski dowód na niesamowitość 

i wyjątkowość górali, którzy zostali w pewnym sensie uświęceni, gdyż nawet opryszki i 

złodziejaszki okazywali się ludźmi dobrymi, często sprawiedliwymi, posiadającymi własne 

zasady moralne. 

Ciekawym rodzajem sakralizacji przestrzeni górskiej jest estetyczne uświęcenie 

krajobrazu,362 co przejawia się między innymi w poezji Tadeusza Micińskiego, Kazimierza 

                                                 
361 Kazimierz Tetmajer, Zbójecka chałupa, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955, s. 73. 
362 Warto zaznaczyć, iż wiele utworów oddawało piękno Tatr w sposób hiperrealistyczny, co skuteczną reklamą 
Tatr i Zakopanego, gdyż wielu czytelników będąc pod wrażeniem literatury chciało na własne oczy zobaczyć to, 
co z takim rozmachem opisywało tak wielu młodopolskich pisarzy. (Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry 
literackie, dz. cyt., s. 180) 
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Gilińskiego czy Zenona Przesmyckiego.363 Józef Kościelski, w wierszu zatytułowanym 

Wschód słońca, wprost porównał przestrzeń podhalańską do rozmodlonego kościoła. Elementy 

góralskiej przyrody (podobnie jak cała przestrzeń) uległy bezpośredniej sakralizacji – są święte 

same w sobie, poprzez swoje istnienie, zaś Podhale jest w najwyższym stopniu uduchowione.  

 

Jakieś się nabożeństwo w górach uroczyste 
Gotuje, szmery biegną ciche poprzez wrzosy, 
Jodła z mgły nocnej czesze rozplecione kosy 
I wyłania wierzchołek nad opary mgliste. 
Noc pierzcha, świtu błyski pełzają faliste 
Po szczytach, uciszając nocnych świerszczów głosy, 
Mchy i trawy się myją w szklanych kroplach rosy, 
By do chramu przyrody wejść świątecznie czyste. 
Cud się zbliża: zwiastują go promienne gońce, 
Giewont zarzucił śnieżny welon na ramiona 
I złocistą monstrancję ujął w jego końce, 
I zwraca się do ludu, tuląc ją do łona; 
Z monstrancji błyska hostia ognista, czerwona: 
Słowo stało się ciałem, ave, ave - słońce!364 

 

Jest to niezwykle plastyczna sakralizacja przestrzeni, w której Giewont, a zwłaszcza słońce, 

ulegają szczególnemu wywyższeniu. Najpopularniejszy szczyt Tatr zostały spersonalizowany 

– pełni funkcję księdza, wznoszącego eucharystię, z kolei słońce porównano do hostii. 

Podniesienia przez kapłana Najświętszego Sakramentu stanowi moment uroczysty, wzniosły, 

majestatyczny i emocjonalny dla ludzi wierzących, trudno zatem szukać bardziej nobilitujących 

góry symboli jak te, które stanowią największą tajemnicę oraz fundament wiary 

chrześcijańskiej.365 To nadzwyczajne nabożeństwo ma niezwykły charakter również dla tego, 

iż, za sprawą lokalizacji, swym zasięgiem ogarnia całą Polskę, którą uświęca, jednocześnie 

dając nadzieję. Fakt, że sakrament ma miejsce o świcie ma symboliczny wymiar, który możemy 

interpretować jako zwiastun odnowienia wiary, pojednania z Bogiem, nowego początku dla 

narodu, uginającego się pod jarzmem niewoli i przygnębionego dekadenckimi ideami. 

W literaturze młodopolskiej, związanej z Tatrami, słońce (oraz światło) stanowiło 

świętość, o czym możemy przekonać się w twórczości Józefa Jedlicza, który, nota bene 

podobnie jak Orkan, pochodził z ubogiej rodziny góralskiej:366 

 

Hen, hen, po polach płynie szum przedziwnej wieści: 

                                                 
363 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem, dz. cyt., s. 67. 
364 https://pl.wikisource.org/wiki/Wsch%C3%B3d_s%C5%82o%C5%84ca_(Ko%C5%9Bcielski) (odczyt z dnia 
10 maja 2018). 
365 Zob. Wojciech Gutowski, Z próżni ku religii życia, Kraków 2001, s. 8 – 17. 
366 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, „Na liściu pisać muszę…”. O poezji Józefa Jedlicza [w:] Józef Jedlicz, 
Utwory wybrane, Kraków 1997, s. 15. 
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Jakaś białość promienia, złoty sen o wiośnie! 
Gorący wiatr śnieżycę całuje i pieści; 
Żółty kwiatek na śniegu już wzeszedł i rośnie! 
 
Białe pola już tają! Mroczne strzechy śpiące 
Wilgną! Płoną już w słońcu długie, mroźne sople! 
Cały przód chaty święte ozłociło słońce; 
Po strzechach z cichym pluskiem ciekną złote krople. 
 
Oto dźwierze chałupy cicho się otwarły: 
W głębi stoją olbrzymie Widma i Postacie – 
Przechodzą próg schyleni i w ciszy umarłej 
Po oborze w promiennym krocza majestacie. 
 
Otwierają ogromne, podwórzowe wrota, 
W świat wiodące – nadziemska jakaś prze Ich wola; 
Ida w dal, gdzie słoneczna Ich woła tęsknota, 
W białą dal – hen, w śniegowe, złociste pola…367 

 

Słońce (światło) jest święte, gdyż blask jego promieni ożywia znajdującą się w zimowym 

letargu przestrzeń, a wraz z nią ludzi („nadziemska jakaś prze Ich wola”) stęsknionych za 

ciepłymi promieniami. Z nadejściem wiosny przestrzeń napełnia się życiem, radością oraz 

nadzieją, czego symbolem może być żółty kwiat, wystający ponad powierzchnię śniegu.  

W przytoczonym powyżej wierszu Jedlicza odnajdujemy coś, co kontrastuje ze 

słonecznym sacrum. Pomimo dobrodziejstw wiosennego słońca oraz świętości tych terenów, 

górale „po oborze w promiennym kroczą majestacie” – poeta zdaje się dawać do zrozumienia, 

iż w górach368 temu, co święte towarzyszy proza życia; inaczej niż w utworze Nowickiego, jest 

to sacrum pozbawione nabożeństwa czy uroczystości.369 

Jak zostało już wspomniane, świętość Podhala zostaje ustanowiona przede wszystkim 

obecnością samego Boga, doglądającego ziemi, której jest gospodarzem:370 

 

W dzień przedżniwny, kiedy słońce  
Przypieka nad łanem, 
Spaceruje stary Panbóg 
Po polu owsianem. 
 
Spaceruje z gołą głową, 
W koszuli rozpiętej, 
Przygląda się, jakie będą 
Tegoroczne sprzęty. 
 

                                                 
367 Józef Jedlicz, Tęsknota do pól, [w:] tegoż, Utwory wybrane, Kraków 1997, s. 221. 
368 O tym, iż akcja utworu toczy się w górach świadczyć może leksyka („dźwierze”) oraz „gorący wiatr”, czyli 
halny, często wiejący z nadejściem wiosny.   
369 Zob. Magdalena Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 2003, s. 6 – 8. 
370 Przywołany utwór Kasprowicza nie odwołuje się bezpośrednio do przestrzeni podhalańskiej, aczkolwiek 
możemy założyć, że dotyczy Podhala, gdyż wiersz pochodzi z tomu Mój świat inspirowanego kulturą i przestrzenią 
podhalańską. Ponadto w tekście czytamy, iż Bóg spaceruje po polu owsa, które jest najpopularniejszym zbożem 
na Podhalu ze względu na trudny klimat. 
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Czy Mu zaorać, czy Mu obsiać 
Dobrze się udało, 
Czy wart sławy, jakiej Panbóg 
Posiada niemało? 
 
Zrywa kłosy i rozciera 
Na szerokiej dłoni, 
Popod słońce patrzy, dmucha, 
Ziarnka nie roztrwoni.371 
 
 

Bóg, niczym gazda, troszczy się o swoje plony, a więc przestrzeń staje się święta za sprawą 

boskiej ingerencji. Podhale stanowi miejsce wybrane przez Stwórcę i w pewnym sensie 

nieosiągalne dla człowieka, który, mimo iż nie zdaje sobie z tego sprawy (lub nie chce sobie 

zdawać), jest jedynie dzierżawcą. Ludzie anektują przestrzeń, co prowadzi do zeświecczenia i  

konfliktu z Bogiem: 

 
Przyszedł w pole Zakrętowy, 
Krzyczy rozsierdzony: 
„Jakże można tak marnować 
Moje krwawe plony!” 
 
„Jakie twoje?! To są moje! – 
Stary Panbóg rzecze –  
Ja to zaorał, ja to obsiał, 
Wiedz to, marny człecze! 
 
A gdy ci się nie podoba, 
Weźmy się za bary, 
Zobaczymy, kto ma rację: 
Ty czy Panbóg stary.” 372 
 
 

Stosunek Boga do przestrzeni podhalańskiej, a także do człowieka, jest interesujący również z 

tego powodu, że sam Stwórca kazał ludziom czynić ziemię poddaną, toteż góry rządzą się 

własnymi prawami, nie podlegającymi biblijnym normom – są miejscem tak pięknym i 

wyjątkowym, iż pożąda go sam Bóg.373 Jednocześnie góral swoim zachowaniem demaskuje 

mentalność Podhalan, traktujących przestrzeń podhalańską niczym swoją własność, którą nie 

chcą się z nikim podzielić – przy tym mieszkańcy gór są niebywale zuchwali (bohater jest tak 

zaślepiony, że podejmuje walkę z Bogiem): 

 
 
Pochwycili się za bary –  
Dolo nieszczęśliwa! 
Boże łowy: Zakrętowy 
Padł, nim przyszły żniwa. 

                                                 
371 Jan Kasprowicz, Dzień przedżniwny, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 1956, s. 
372. 
372 Tamże, s. 372 – 373. 
373 Zob. Franciszek Ziejka, Polska poetów i malarzy, Olszanica 2011, s. 60. 
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Takie to są losy człecze, 
Tak to życie płynie: 
Padł jak wzdęty skot na rośnej, 
Tłustej konieczynie. 
 
Stary Panbóg tryumfuje: 
„Mówiłem ci, bratku,  
Że te sprzęty będą zawsze 
Moje na ostatku.”374 

 

Człowiek wchodząc w konfrontację z Bogiem, u podstaw której jest ziemia, zapomina o jej 

świętości; zachowując się jak wyłączny właściciel przestrzeni popełnia swego rodzaju 

świętokradztwo, z czego nie zdaje sobie sprawy. Podhalanin jest zuchwały, jednak buntując się 

przeciw Stwórcy walczy on o swoje prawa, nota bene ustanowione wcześniej przez Boga, który 

wypowiedział słowa: „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Jest zatem góral podobny do bohatera 

romantycznego, podejmującego nierówną walkę z Opatrznością, która musi zakończyć się 

klęską człowieka. 

W innym wierszu Kasprowicza, zatytułowanym Przeprosiny Boga, nota bene, 

pochodzącym z tego samego tomu, co przytoczony wyżej utwór, poeta przedstawił zupełnie 

inną relację na linii góral – Bóg;375  wmieszany został do niej jeszcze jeden element w postaci 

„cepra”: 

 

Żyli dwaj staruszkowie 
W ogromnej zażyłości 
Z staruszkiem Panem Bogiem 
Prostym jak oni prości.  
 
Chodzili z Nim na "jednego" 
Do Pietra czy do Jakuba, 
Nigdy się nie zachwiała 
Przyjazna z Nim rachuba.  
 
Przyjaźń to była szczera, 
przyjaźń to nie na żarty: 
Gwarzyli z sobą jak mogli, 
Grywali z sobą w karty.  
 
Aż tu jednego razu 
Oblazła ich wielka trwoga: 
Wmówił w nich jakiś ceper, 
Że obrazili Boga.  
 
Że go pospolitują, 
Że miejsce jego jest w tumie, 
Nie w zwykłej chłopskiej chałupie, 

                                                 
374 Jan Kasprowicz, Dzień przedżniwny, dz. cyt., s. 372 – 373. 
375 Zob. Stanisław Stanik, Pisarze nurtu narodowego, Warszawa 2018, s. 147 – 152.  
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Nie w zwykłym chłopskim rozumie.376  
 

Stwórca przedstawiony został dobrotliwie, za czym przemawia wyjątkowa relacja panująca 

między Bogiem a góralami, z którymi rozmawia, grywa w karty, a nawet chodzi na „jednego”. 

Dobroduszność Stworzyciela ukazuje nowy wymiar świętości, jakim jest prostota życia, 

cieszenie się z małych przyjemności, na co pozwalało przebywanie w przestrzeni dalekiej od 

cywilizacji. Więź, łącząca Boga z Podhalanami została zaburzona przez człowieka 

reprezentującego kulturę ogólnopolską,377 ponieważ przybysz z nizin wmawiał góralom, że 

przetrzymują Boga w nieodpowiedniej dla niego przestrzeni, tym samym dawał im do 

zrozumienia, iż Podhale nie jest wyjątkowe, a tym bardziej święte – innymi słowy góry nie są 

miejscem godnym obecności Boga,378 zaś obcowanie górali z boskością było, w mniemaniu 

„cepra”, skandaliczne ze względu na brak wykształcenia oraz grzeszny tryb życia Podhalan. 

Turysta reprezentował pobożność bezmyślną, wyuczoną, opartą na sztywnych ramach 

katechizmu. 

 

I widać wszelką miał słuszność 
Mądrala edukowany, 
Bo nagle im się wydało, 
Że Bóg opuścił ich ściany.  
 
I odtąd mieli ci starcy 
Żywot już całkiem zatruty, 
I chęć ich wzięła ogromna 
Jakiejś ogromnej pokuty.  
 
"Ja się ukorzę w ten sposób, 
Że pójdę, na początek, 
Myć nogi dwunastu dziadom 
We Wielki Czwartek czy Piątek." 
 
"A ja – oświadczył drugi – 
W ten sposób grzech swój okupię, 
Że będę jak święty Szymon 
Lat siedem stał na słupie.”379  
 

 

Utrata prostolinijności, zbytnie rozmyślania górali, którzy poszli za radą „cepra”, spowodowały 

zatracenie Boga. Mało tego, również modlitwy oraz liczne pokuty sprawiły, że bohaterowie 

oddalili się od Stwórcy i przestali odczuwać jego obecność, mimo iż przez cały czas był przy 

                                                 
376 Jan Kasprowicz, Przeprosiny Boga, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, Warszawa 1956, s. 418. 
377 Zob. Stefan Kołaczkowski, Twórczość Jana Kasprowicza, Kraków 1924, s. 186 – 190. 
378 Zob. Franciszek M. Rosiński, Góry w ujęciu biblijnym, [w:] Góry – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, 
Wrocław 2014, s. 11 – 19. 
379 Jan Kasprowicz, Przeprosiny Boga, dz. cyt., s. 418 – 419. 
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nich. Kasprowicz sugeruje, że Bóg bardziej niż modlitwę, sztywne ramy katechizmu i 

teologiczne wywody ceni proste serce, ukształtowane w przestrzeni podhalańskiej z daleka od 

edukacji, kultury masowej i teologii. 

 

Tak idąc, tak się kajając, 
Tak chłoszcząc swe niecne wady 
Wcale się nie spostrzegli, 
Że ktoś - ciap! ciap! - w ich ślady.  
 
Usiedli na burcie rowu, 
Straszliwie utrudzeni, 
A obok nich usiadł ktoś trzeci 
W jaworu chłodnej cieni. 380  
 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie sam Stwórca pozwolił się odnaleźć góralom; 

Kasprowicz daje do zrozumienia, że świętości najbliższa jest postawa franciszkańska, zaś 

Podhale jest miejscem wyjątkowym, świętym z tego względu, iż to właśnie tu Bóg obcuje z 

ludźmi, nota bene ukształtowanymi przez przestrzeń. 

To, co upodabnia przyrodę do Boga, to jej potęga, wobec której człowiek jest bezradny. 

Tytułowy Dziki juhas (Bronisław Luptowski), z jednego z opowiadań Tetmajera, powodowany 

zawodem miłosnym porwał się na szaleńczy zapas z naturą: 

 

Tu nagruchotane konarów, drzewek, łom, skręty, zwał, aż się polanka w lesie 
zrobiła z widokiem; tam, pod smrekiem, człowiek w potarganej koszuli 
juhaskiej, z poszarpanym pasem, cały we krwi, z polepionymi od niej włosami, 
podrapany, z dziurami po ciele, jakby go kto na bronie włóczył.381 

 

Przyroda, zwłaszcza górska, charakteryzuje się niezwykłą siłą i odpornością na czynniki 

zewnętrzne, podobnie jak Podhalanie, którzy przez pokolenia oswajali się z trudami życia w 

górach, dzięki czemu jak nikt inny radzili sobie z tą przestrzenią. Mimo doskonałej znajomości 

terenu, tamtejszej fauny i flory, Bartek nie miał najmniejszych szans w starciu z naturą. 

Bohaterowi nie pomogła ogromna siła – musiał ponieść klęskę, umierając jako człowiek 

samotny i nieszczęśliwy. Walka z przyrodą była reakcją na osobiste nieszczęścia górala, 

jednakże bunt wobec natury stanowił sprzeciw wobec boskiego porządku – takie starcie 

musiało skończyć się klęską; pojedynek był aktem desperacji, szaleństwa, ale i najwyższego 

buntu względem Stwórcy, gdyż bohater chciał zniszczyć największe dzieło Boga. 

                                                 
380 Tamże, s. 419. 
381 Kazimierz Tetmajer, Dziki juhas, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 174. 
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Sakralizacja Tatr odbywała się także poprzez kontemplowanie urody natury,382 

stworzonej przez wrażliwego na piękno Boga-Artystę.383 Młodopolanie postrzegali przestrzeń 

górską jako bezładną, chaotyczną masę, którą należy uformować – jako coś niedokończonego, 

wymagającego humanistycznego (artystycznego) szlifu, starając się nadać przestrzeni 

tatrzańskiej wymiar ogólnoludzki. Przyroda podhalańska miała służyć człowiekowi – to dzięki 

niej miał być lepszy, gdyż uważano, że góry oddziałują na duchową stronę natury ludzkiej,384 

toteż poprzez akt kreacji pisarze uświęcali samych siebie, mianując się kapłanami, tudzież 

prorokami, co nie było rzadkością na tle epoki, w której artyści manifestowali własną 

wyjątkowość i niebagatelną, nadprzyrodzoną rolę sztuki w życiu człowieka. Poeci byli głęboko 

przekonani o mocy słowa, za pomocą którego pragnęli formować przestrzeń oraz ludzkie 

postawy. Góry nacechowane świętością były idealnym miejscem dla artysty-proroka, 

mogącego głosić ze szczytów swoje prawdy.385 Ta dumna, by nie powiedzieć pyszna, postawa 

poetów, ma jednak o wiele łagodniejszy wydźwięk od tego, jaki można odnaleźć w miejskiej 

bohemie. Górskie „kapłaństwo” wydaje się subtelniejsze i skromniejsze od wielkomiejskiego, 

krzykliwego „duszpasterstwa” cyganerii artystycznej. Trudno odnaleźć tutaj pogardę 

względem wszystkich nie-artystów czy też znienawidzonych filistrów, na jakiej bazowała 

nobilitacja wielkomiejskich centrów kultury przełomu XIX i XX wieku – wręcz przeciwnie 

miejscowa ludność uległa uświęceniu, z kolei mieszczaństwo, mimo że w dalszym ciągu było 

przedmiotem kpin, nie spotkało się z tak mocnym atakiem, jak w przestrzeni miejskiej, choć 

nietrudno odnaleźć teksty, co najmniej nieżyczliwe tej grupy społecznej, by przywołać tylko 

słowa Witkiewicza, uważającego, iż „miejski filister w czystej swej postaci, spotkany gdzieś w 

górach niedostępnych, robi wrażenie dziwne, nieharmonijne”386. 

Wydaje się, że sakralizacja Podhala bardziej oddziałała na wrażliwość i wyobraźnię 

ludzi z zewnątrz, niż na autochtonów, którzy mimo wszystko widzieli w górach dom, swoje 

miejsce w świecie, a nie tylko strefę kontaktu człowieka z Bogiem.387 Przyroda tatrzańska 

pobudzała i ukierunkowywała metafizyczną zadumę, lecz zazwyczaj robiła to u osób 

przyjezdnych, zmęczonych cywilizacyjnym zgiełkiem. Jeden z bohaterów Róży bez kolców – 

                                                 
382 Wielu pisarzy widziało w przyrodzie wiele niedoskonałości, by przywołać tylko Oskara Wilde’a, Charles 
Baudelaire’a czy Joris-Karla Huysmansa. (Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 122) 
383 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 67 – 68, 92. 
384 Tamże, s. 123 – 124. 
385 Tamże, s. 89 – 91. 
386 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków1963, T. 1, s. 72. 
387 Zob. Franciszek M. Rosiński, Góry w ujęciu biblijnym, dz. cyt., s. 11 – 19. 
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Sir Warburton w następujący sposób wypowiadał się o tatrzańskich zjawiskach 

atmosferycznych:388 

 

     – Po kilkakroć od wczoraj Bóg zmienił nad nami sklepienie swej świątyni 
–  odezwał się sir Warburton. – W południe kąpała się cała w złocie; zachód 
słońca przybrał ją w czerwień i fiolety; noc nakryła płaszczem gwiaździstym; 
burza oświeciła ogniem błyskawic i zygzakami piorunów, a teraz widzimy ją 
w brzaskach jutrzenki, w snopach iskier zmieniających się  w podłużne 
promienie, jak na obrazach, w których malarze usiłują przedstawić Boga 
zstępującego z obłoków!...389 

 

Zmienność pogody, tak charakterystyczna dla Tatr, jest przypisywana boskiej interwencji. Za 

sprawą gór, uświęceniu ulegają zachodzące w nich zjawiska atmosferyczne; Tatry sakralizują 

otaczającą je przestrzeń, kierując ludzkie myśli ku Stwórcy. Ludzie pobożni często tłumaczą 

zachodzące w przestrzeni zjawiska wolą Opatrzności, aczkolwiek w górach bliskość Boga 

wydaje się naturalna, niepodlegająca dyskusji, zwłaszcza dla mieszkańców nizin 

zachwyconych, a czasami oszołomionych, potęgą oraz majestatem gór; odczucie świętości jest 

tu wyjątkowo silne. 

Przyroda tatrzańska ukazywana była również jako samoistne sacrum, byt zamknięty w 

sobie, niezależny od nadnaturalnych sił; przyroda stwarzała siebie i swoją świętość bez 

ingerencji siły zewnętrznej. Nie stanowiła zatem medium między ludźmi a Bogiem – bardzo 

często Podhalanie prowadzili dialog bezpośrednio z naturą, tak jak ma to miejsce w 

opowiadaniu Gazda Halny, gdzie przyroda ulega personifikacji: 

 

 – Stawecku! Stawecku! – woła Jędrzej. – Tuś?! 
A ono mu tak zaszumiało z tej wody: 

– Hej, gazdo! Witajcie! Nie było was tés dawno! 
– Jakoz ci sie ta drzémało pod lode? – woła Jędrzej. 
A staw mu gwarzy:  
– Dobrze. A tak sie mi śniło, co syćko bedzie zielone. 
– Ej tak i mnie!  – mówi Jędrzej. – A radeś, ze ci ku niebu widno? 
– E! Dy to u mnie tak, jak nawonniejsy kwiat! – mówi Staw. 
I tak tam oni radzili do siebie.390 

 

Powyższy dialog jest dowodem na niezwykłą więź, łączącą bohatera-górala z przestrzenią 

podhalańską, jednak świadczy też o pewnej alienacji człowieka odnajdującego towarzysza w 

naturze; samotność (niezależnie od tego, czy jest konsekwencją osobistego wyboru, czy też 

wynika ze społecznego wykluczenia jednostki) nie kieruje myśli ku Bogu, lecz zmusza do 

                                                 
388 Zob. T. Makowiecki, Funkcja motywu przyrody w dziele literackim, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu” 1951, t. V, s. 113 – 120.  
389 Zofia Urbanowska, Róża bez kolców, Warszawa 1980, s. 184 – 185. 
390 Kazimierz Tetmajer, Gazda Halny, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 122. 
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zadumy nad przyrodą, która, prędzej czy później, staje się postrzegana jako cud sam w sobie. 

Dla bohatera przestrzeń nie stanowi sacrum – podejmuje z nią dialog jak równy z równym, nie 

ma tutaj odniesienia do transcendentu, duchowości czy mistyki. Relacja człowiek – miejsce jest 

wyjątkowa na świecki sposób, gdyż lokalizacja ulega personifikacji, co daje wyobrażenie o 

tym, czym tak naprawdę jest ona dla górala: żywym, rozumnym bytem.391 

Również Tadeusz Miciński uświęcił przestrzeń podhalańską, a dokładniej rzecz ujmując 

Tatry, które pełnią w jego utworze funkcję symboliczną.392 Sakralizacja gór w Nietocie 

zbudowana została na zasadzie kontrastu:393 góra – dół, świętość – grzech, jasność – mrok, Bóg 

– Lucyfer. Poeta całą swoją koncepcję oparł na dwóch biegunach: pierwszy stanowi świątynię 

Opatrzności, drugi jest przestrzenią diabła;394 Tatry są jednocześnie sanktuarium Boga i 

Lucyfera (Króla Wężów). Autor wprowadził wertykalny podział na dobro, znajdujące się na 

górskich szczytach, i zło, które ma siedzibę wnętrze Tatr, gdzie praktykuje się czarne msze i 

mieszczą się liczne świątynie pogańskich bóstw (między innymi z mitologii słowiańskiej).395 

Chwyt artystyczny (dualizm), do którego sięgnął pisarz, sprawia, iż przestrzeń (zarówno ta 

uświęcona oraz przeklęta) nabiera ostrości, wyrazistości, ponieważ obrazy o różnych ładunkach 

estetycznych, aksjologicznych i znaczeniowych za sprawą kontrastu wzmacniają swe 

przekazy.396 Z dualizmem wiąże się motyw przemiany świętości w przekleństwo, i odwrotnie 

– profanum zamienia się w sacrum, co w okresie Młodej Polski nie było niczym nowym.397 

Ponadto używanie przez autora patosu, na przemian z ironią, podkreśla tylko dwubiegunowy 

charakter dzieła.398 

Góry stały się w Nietocie przestrzenią ponownego przyjścia Jezusa, aczkolwiek 

Miciński akcentował świętość Tatr również za sprawą środków artystycznych, opisujących 

naturę.399 Autor dał wyraz przekonaniu, że to właśnie w Tatrach można odnaleźć „Tajemnicę 

Istnienia”;400 widoczne są liczne nawiązania do tradycji chrześcijańskich, by przywołać tylko 

                                                 
391 Zob. Jacek Kolbuszewski, Trzy szkice o „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, [w:] tegoż, Literatura 
i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 2016, s. 478 – 482. 
392 Zob. Jarosław Ławski, Tadeusz Miciński – krytyk sztuki. Przypadek Anny Zawadzkiej, [w:] Czytać Tadeusza 
Micińskiego: studia, pod  red. Antoniego Czyża, Marcina Pliszka i Sławomira Sobieraja, Siedlce 2016, s. 140. 
393 Zob. Urszula M. Pilch, „Tatry” Tadeusza Micińskiego – próba interpretacji, „Ruch Literacki” 2017, z. 6, s. 
648 – 649. 
394 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 96 – 97. 
395 Zob. Krystyna Bezubik, Tatry huczą gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego, 
Kraków 2013, s. 78 – 79. 
396 Zob. Paweł Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006, s. 158, 159. 
397 Zob. Mieczysław Jankowiak, Młodopolskie niebo, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 116 – 117. 
398 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Dziwne płaszcze Micińskiego, „Teksty Drugie” 2008, nr 3, s. 130. 
399 Krystyna Bezubik, Tatry huczą gnozą!..., dz. cyt., s. 78. 
400 Tamże, s. 78. 
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przeobrażenie, jakie miało miejsce na górze Tabor,401 jednak warto raz jeszcze podkreślić, iż 

pisarz nie ograniczał się tylko i wyłącznie do tradycji chrześcijańskiej, czego najlepszym 

dowodem są odwołania do mitologii słowiańskiej. 

Do miejsc świętych zaliczyć należy również cmentarze, będące jednocześnie miejscami 

pamięci i niepamięci: 

 

     Prawdziwą boleść tego ludu tylko na cmentarzu można zobaczyć. W furcie 
cmentarnej zbywa on się ziemskich namiętności – i te prawdziwe skarby 
pięknej duszy jego otwierają się na widok grobów rzewnością nieopisaną, 
smutkiem prawdziwym i płyną w żałobnych melodiach na świat z cmentarza… 
Zawzięty chłop, gdy na cmentarz wejdzie, gotów darować wszystko 
największemu wrogowi… Tu się odbija prawdziwa jego wiara: uczucie… 
Komedią są wielkopańskie pogrzeby „na urząd” wobec tych bogatych świątyń 
smutku i żałości ludu!…402 

 

Cmentarz niemal w każdej kulturze jest miejscem sacrum, gdyż wiąże się z ludzką 

przemijalnością, a przede wszystkim wiarą w życie po śmierci. Wśród osób żywych wzbudza 

strach spowity nadzieją na nieśmiertelność. Świętość, a także wyjątkowość przestrzeni 

cmentarza, polega na tym, iż ludzie, przebywając w tym miejscu, poddają się refleksji i 

odkładają na bok dręczące ich sprawy doczesne, często zapominając o urazach czy wrogach. 

W obliczu własnej śmiertelności koncentrują myśli na tym, co transcendentne; miejsce 

wiecznego spoczynku sprawia, że stają się lepsi, zatem cmentarz uświęca żyjącego człowieka, 

stanowiąc łącznik między świeckością (prozą dnia codziennego) a świętością (boskim planem 

życia).  

Uświęcenie przestrzeni podhalańskiej wypełniło aksjologiczną pustkę, na jaką natrafiło 

pokolenie „końca wieku”, ponieważ wielu pisarzy na nowo odnalazło w górach Boga, w 

którego istnienie wcześniej wątpiło. Jan Kasprowicz w Księdze Ubogich pisał: 

 
Przestałem się wadzić z Bogiem – 
Serdeczne to były zwady: 
Zrodziła je ludzka niedola, 
Na którą nie ma już rady.403 

 

Podhale było ukazane jako miejsce pojednania człowieka z Bogiem i ludzką dolą. Mimo iż los 

artystów, podobnie jak większości Polaków, był pod koniec XIX wieku ciężki i niepewny, to 

                                                 
401 Zob. Marcin Bajko, Wojciech Gutowski, Jarosław Ławski, Proza Tadeusza Micińskiego: studia, Białystok 
2007, s. 10 – 17. 
402 Władysław Orkan, Pogrzeb, [w:] tegoż, Z krainy Gorców. Nowele i obrazki, Kraków 1975, s. 35. 
403 Jan Kasprowicz, Przestałem wadzić się z Bogiem, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, 
Warszawa 1956, s. 171. 
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w przestrzeni podhalańskiej, miejscu uświęconym, nie stanowił on przeszkody w relacjach na 

linii człowiek – Stwórca. Miejsce święte nie jest ukazane jako przestrzeń ucieczki od 

problemów egzystencji, które ciągle istnieją i dręczą człowieka. Wyjątkowość tej lokalizacji 

powoduje, że jednostka doznaje łaski, pozwalającej połączyć się z Bogiem, mimo nękających 

ją problemów, które zamierają w obliczu majestatu gór.404 

Nie sposób opisać wszystkich czynników oraz ludzi uświęcających Podhale, wypada 

jednak nadmienić, iż znaczący wpływ na literaturę młodopolską miała także sylwetka Adama 

Chmielowskiego, który na Kalatówkach wzniósł samotnię. Postawa zakonnika przyczyniła się 

do wprowadzenia na literacką niwę tematyki franciszkańskiej, do której nawiązał między 

innymi Witkiewicz w cyklu zatytułowanym Z Tatr, ukazując tę ideę realizowaną przez 

zwyczajnych, prostodusznych, cnotliwych, godnych naśladowania górali. Postawa ta widoczna 

jest także u Kasprowicza, odnajdującego ukojenie i sens życia w jego prostocie oraz w 

kontemplacji piękna przyrody,405 by przywołać tylko  Księgę ubogich (1916), będącą 

jednocześnie rezultatem górskich spacerów, jakie odbywał w samotności, jak również 

dowodem niezwykłego przywiązania poety do przestrzeni tatrzańskich.406 

Sakralizacje regionu wychodziły poza chrześcijaństwo, budując świętość przestrzeni w 

oparciu o szereg wierzeń, wpływających na zdobnictwo góralskie, by wspomnieć tylko takie 

elementy jak pazdury, parzenice, krzyże niespodziewane czy gadziki. Górale stali się u 

Witkiewicza kapłanami mediującymi pomiędzy tym, co święte, tajemnicze, mistyczne, a tym, 

co ziemskie, prozaiczne, codzienne.407 Odwołanie się do wielu systemów religijnych oraz 

wierzeń nadało polskim górom duchowość o znaczeniu uniwersalnym. Z entuzjazmem 

odwoływano się do mitologii greckiej (szczególnie istotny w tym kontekście był mit 

prometejski) oraz do Orientu, co widoczne jest w Nietocie.408 Młodopolanie czerpali również z 

tradycji starosłowiańskich,409 powołując się na dawne wierzenia związane z takimi górami jak 

Ślęża, Chełmno czy Łysa Góra – do dawnych pogańskich wierzeń nawiązał między innymi 

Tetmajer w Na Skalnym Podhalu.410 Znajdujemy tu teksty prezentujące przestrzeń podhalańską 

jako sferę starodawnych wierzeń, dominujących nad chrześcijaństwem, a nawet je 

przezwyciężających. W opowiadaniu Rosicka młody zakonnik imieniem Augustyn rusza na 

                                                 
404 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 3, s. 79 – 80. 
405 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 105 – 106. 
406 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 254. 
407 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, Wrocław – Warszawa – Kraków etc. 
1979, s. 57 – 58. 
408 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry…, dz. cyt., s. 70 – 71, 73, 75. 
409 Zob. Franciszek Ziejka, Motywy prasłowiańskie, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 230. 
410 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry…, dz. cyt., s. 84 – 85. 
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Podhale z misją chrystianizacyjną, by ostatecznie dać się uwieść młodej pogance, przystąpić 

do zbójników, a następnie razem z nimi napaść na swój dawny zakon. 

Młodopolskie utwory tatrzańskie, odnoszące się do sacrum, możemy podzielić na dwie 

kategorie: pierwsza to teksty uświęcające przestrzeń, druga to dzieła budujące świat 

przedstawiony w oparciu o gotową już nobilitację; wykorzystują  one w tym celu miejsca 

uświęcone przez tradycję lub religię, by w odwołaniu do nich budować nowe świętości, bądź 

potwierdzać istniejące w świadomości społecznej cuda. 

Miejsca święte uświęciły osobiste (indywidualne) oraz grupowe (między innymi 

patriotyczne) dążenia pisarzy końca XIX wieku. Nobilitacja przestrzeni podhalańskiej była 

przede wszystkim aktem humanistycznym i spirytualnym, przyczyniającym się do 

kształtowania postaw patriotycznych Polaków; wpłynęła także na rozwój duchowy 

społeczeństwa polskiego. 

 

 

4.2.4 Miejsca przeklęte 

 

 

Struktura przestrzeni podhalańskiej składa się nie tylko z modułów nacechowanych 

pozytywnie, gdyż obok miejsc świętych, gdzie dokonują się wzniosłe i metafizyczne czyny, 

występują lokalizacje, budzące atawistyczny lęk przed potęgą natury, będące jednocześnie 

świadkami makabrycznych scen, co znacząco kontrastuje z ich urodą oraz majestatem.  

Przestrzeń góralska na kartach literatury niejednokrotnie była brukana okrutnymi 

zbrodniami, stając się tym samym przeklętą; na tle pięknych krajobrazów dokonywał się sceny 

mordów, gwałtów, rabunków i pobić. Z reguły naturalne ukształtowani terenu (szczyty, groty, 

jaskinie, wąwozy) ukazywano jako miejsca sprzyjające zbrodniom – były one jednocześnie 

schronieniem dla wszelkiego rodzaju opryszków, ponieważ ze względu na niedostępność 

przestrzeni tatrzańskiej, chroniący się w niej bandyci byli poza literą prawa.411 

Tatry,412 przedstawione w Popiołach Stefana Żeromskiego, są przestrzenią równie 

piękną, co niebezpieczną. Majestatyczność gór kontrastuje z bestialstwem, jakiego dopuścili 

                                                 
411 Zob. Halina Kubicka, „Przeklęte miejsce […], gdzie diabeł i jego dzieci nadal stąpają po ziemi!” – Karpaty i 
Wyżyna Transylwańska w kulturze popularnej, [w:] Tarty – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 
2012, s. 151 – 155. 
412 Miejsce akcji tragedii miłosnej Olbromskiego oraz Heleny jest kwestią dyskusyjną – wielu badaczy prowadziło 
na ten temat szereg dywagacji, by wspomnieć tylko Władysław Słodkowskiego oraz Walerego Goetla. (Zob. Jacek 
Kolbuszewski, Tatry w literaturze…, dz. cyt., s. 433) 
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się zbójnicy gwałcąc ukochaną Rafała (tragizmu dodaje samobójcza śmierć bohaterki).413 

Wątek miłosny Olbromskiego oraz Heleny de With posiada wyraźny dysonans. Miłość 

bohaterów jest dopełnieniem pięknych miejsc, w jakich się rozgrywa akcja, jednak ten sam 

malowniczy krajobraz staje się bezlitośnie obojętny na tragedię kochanków414 – w momencie 

najokrutniejszych scen cała przestrzeń się rozmywa, zapada, zamiera, pozostawiając tylko 

miejsce zbrodni i ofiarę.415 

Niemal na każdym kroku narrator podkreśla duchową więź, łączącą uczucia 

zakochanych z przyrodą, wplatającą się w doznania miłosne Rafała oraz Heleny, uzupełniając 

je i wzmacniając: 

 
Strach-nie-strach owiewał dusze. Patrzali w ten kraj jakoby w obraz miłości 
swej, w tajemnicę swego życia. Skądże przyszła ku nim ta ziemia przedziwna? 
Kto ją dla nich uczynił? […] Łąka zmieniała się jak ich dusze. Co dnia była ta 
sama, a co dnia inna, wciąż piękniejsza. […] Na wyniosłych wierzchołkach, 
gdzie żywej istoty nie było nigdzie, jak daleko i szeroko sięgną oczy, 
obejmowali się wpół i zapadali w głuchy sen albo splótłszy się na wzór dwu 
limb zrosłych od lat, szli oczyma po niezmierzonych obszarach niebios i ziemi. 
[…] 416  
 

 

Żeromski, w sposób charakterystyczny dla siebie, umieścił kochanków w romantycznej 

scenerii,417 tworząc z przestrzeni tatrzańskiej strefą erotycznych uniesień bohaterów. Młodzi 

ludzie spoglądali na góry przez pryzmat transu miłosnego, wyłuskując z obserwowanych 

widoków elementy, komponujące się z ich uczuciem, dopełniające to, co ich łączyło w danej 

chwili. Tak jak zmęczony życiem dekadent widział w górach ucieczkę od zepsutego świata, tak 

bohaterowie Popiołów dostrzegali w nich miejsce celebracji łączącego ich uczucia, które 

stworzyli, by uzyskać nastrój odpowiedni do okoliczności. Czy zatem możemy mówić o 

pewnym fałszu przestrzennym? Wydaje się, że zarówno Rafał, jak i Helena stworzyli coś na 

kształt erotycznej mityzacji miejsca, traktując góry jako prywatną sferę miłosnych doznań, 

zupełnie lekceważąc rzeczywistość, za co przyszło im srogo zapłacić. Bohaterowie nie tyle 

zbagatelizowali potęgę górskiej przyrody, ile całkowicie zawłaszczyli sobie przestrzeń 

tatrzańską; nawet przez myśl im nie przeszło, iż może ona dawać schronienie tak 

niebezpiecznym ludziom, jakimi okazali się zbójcy.418 Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła 

                                                 
413 Zob. Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987, s. 409. 
414 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze…, dz. cyt., s. 435. 
415 Zob. Franciszek Ziejka, Motywy prasłowiańskie, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 224 – 226. 
416 Stefan Żeromski, Popioły, Warszawa 1975, t. II, s. 81, 84, 86. 
417 Zob. Literatura okresu Młodej Polski, pod. Red, Kazimierza Wyki, Artura Hutnikiewicza i Mirosławy 
Puchalskiej, Kraków 1973, t. 3, s. 20. 
418 Zob. Władysław Słodkowski, Żeromski a Tatry, „Wierchy” 1958, s. 76 – 95. 
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być euforia, miłosne uniesienie, a także odurzenie otaczającym pięknem, które, tak jak to już 

zostało zasygnalizowane, znakomicie komponowało się z przeżywanymi przez bohaterów 

uczuciami. 

 Góry, w których dzieje się akcja utworu, niemal całkowicie wytłumiły u bohaterów 

pożądanie, dając im w zamian doznania duchowe – fizyczność przekształciła się w odczucia 

natury spirytualnej, wykraczające poza świat rzeczywisty, pozwalające zaznać komunii dusz: 

 
 
Strudzenie wydzierało z ciał ludzką namiętność. Wtargnąwszy na te wyżyny, 
odtrącali precz nie tylko suszę i wodę, strząsali ze stóp proch ziemski, ale 
również wychodzili duchem z kości swych, żył, ciała i krwi. Przystępowali 
wówczas do rozkoszy najwyższych, jakoby do początku szczęścia wiecznego, 
do granic tamtego świata, do namiętności niebieskiej. Otoczeni przez gęste 
obłoki gór, w świetle przeczystych promieni słońca, pozostawali dla siebie 
siostrą i bratem, którzy się na wieki wieczne kochają.419 
 

 
Zmęczenie, towarzyszące bohaterom podczas przechadzki po górach, wywołało w kochankach 

atawistyczne, euforyczne i transcendentne uczucie radości, z kolei malowniczość przyrody 

niejako uduchowiła, czy też raczej uświęciła, afekt łączący zakochanych. Ich miłość stała się 

platoniczna również dlatego, że wysiłek fizyczny zaspokoił pożądanie, przez co koncentrowali 

się na duchowej stronie związku. Doświadczenie przestrzeni górskiej (jej zdobywanie) stłumiło 

w nich popęd biologiczny w sposób naturalny (wyczerpanie) oraz metafizyczny (ograniczenie 

doznań zmysłowych na rzecz duchowego uniesienia).420  

Przyroda górska wchodzi także w interakcję z bohaterami w sposób mistyczny, a raczej 

profetyczny:  

 

     Czasu jednej z takich minut wyszeptała [Helena]: 
– Umrzyjmy już… 

     Nie zdziwił się. Podnieśli czoła i, sparłszy je na ręku, długo patrzyli za 
krawędź, na której były ich głowy. Śliska, czarna ściana spadała w przepaść 
zionącą z głębi ziemi. Potok szumiał na dnie, rojąc się w nim jak biały pędrak, 
który trupa pożera. Dokoła wąskiej czeluści jakoby kamienne ostrza, groty, 
obuchy, piły, łańcuchy i kleszcze katowskie czekały w zimnym milczeniu.421 

 

Wypowiedziane przez Helenę słowa okazały się prorocze. Nie przypadkowo pojawia się tu 

urwisko, na dnie którego wije się strumień, niczym robak. Przytoczony fragment jest 

zapowiedzią samobójczej śmierci bohaterki, która po okrutnym gwałcie rzuci się w przepaść. 

                                                 
419 Stefan Żeromski, Popioły, dz. cyt., s. 86. 
420 Zob. Ryszard Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczania, „Teksty 
Drugie” 2007, nr 6, s. 34 – 44. 
421 Stefan Żeromski, Popioły, dz. cyt., s. 87. 
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Jest to bodaj jedyny ustęp, gdzie góry opisane są mrocznie i złowieszczo; w sposób wyjątkowo 

jaskrawy widać zmiany w technice opisu gór, stających się przestrzenią niebezpieczną, groźną 

– miejscem przeklętym, czyhającym na zdrowie i życie człowieka. Jedyną barwą, jaka pojawia 

się w przytoczonym cytacie jest czerń,422 zaś wszelkie porównania kojarzą się z torturami 

(„piły, łańcuchy i kleszcze katowskie”), zadawaniem ran („kamienne ostrza, groty, obuchy”) 

oraz cierpieniem, śmiercią, rozkładem i zepsuciem. Całość tworzy nieprzyjemną, wręcz 

odpychająca atmosferę miejsca, wydającego się przestrzenią zła, bólu oraz śmierci.  

Ostatecznie przestrzeń górska stała się miejscem tragedii Rafała i Heleny, mimo iż 

krajobraz tatrzański początkowo wydawał się przyjazny kochankom.423 Urzeczeni baśniową 

aurą Tatr całkowicie zapomnieli o rzeczywistości; wydawało im się, iż nie dotyczy ich świat 

zewnętrzny i rządzące nim prawa.424 Malowniczość lokalizacji stała się wabikiem, przynętą, 

której bohaterowie ulegli, tracąc czujność; zostali odurzeni naturą, tak dobrze komponującą się 

z ich uczuciami: 

 
Wydawało się im wtedy, że to góry wołają same, że się góry i rzeki tak samo 
w nich kochają jak oni w sobie. Osiągali chwile szczęścia największego na 
ziemi. Cały świat zewnętrzny przemienił swą istotę na rozkosz, a rozkosz była 
na usługach miłości. Wywołując tak po drugie i trzecie echo swych imion, 
wyrzucali zarazem z piersi błogosławieństwo nieba i ziemi, wychwalanie 
wszystkiego, co jest pod utwierdzeniem, hymn dusz wzruszonych do samej 
głębi, owo jak mówi Pismo, błogosławieństwo niebieskie z wierzchu, 
błogosławieństwo przepaści leżącej w dole, błogosławieństwo piersi i żywota. 
Nie byli w stanie odejść stamtąd. Nie mogli oderwać się od doliny, bali się 
stracić z oczu najmniejsze turnie, rozkoszny szum potoku i swoje echo 
kochane.425 

 

Cytat znakomicie pokazuje stosunek bohaterów do gór, które stały się dla nich zwierciadłem, 

odbijającym ich uczucia; tak jak zostało to już wspomniane, Rafał i Helena zawłaszczyli sobie 

Tatry, czyniąc z nich świątynię dla własnej miłości. Wszystko to stanowi zapowiedź 

makabrycznych wydarzeń, jakie niebawem rozegrają się w tej przestrzeni. Przywołany 

fragment prezentuje również przywiązanie bohaterów do miejsca, którego padli ofiarą, gdyż 

urzeczeni jego pięknem zatracili poczucie rzeczywistości, przez co ostatecznie wpadli w ręce 

zbójników. Wszystko to dowodzi, iż malowniczość gór nie nobilituje przestrzeni – w tym 

konkretnym przypadku piękno nie jest wyznacznikiem sacrum, lecz to czyny człowieka 

                                                 
422 Zob. Wojciech Gutowski, Miłość śmierci i energia rozkładu: o młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej, 
„Pamiętnik Literacki” 1989, nr 80/1, s. 37 – 40. 
423 Zob. Tomasz Weiss, Stefan Żeromski – „Popioły”, [w:] Lektury polonistyczne. Pozytywizm – Młoda Polska, 
pod red. Stanisława Grzeszczuka, Kraków 1998, t. I, s. 286. 
424 Zob. Michał Głowiński, Anachronizm i konstrukcja czasu. Z problemów poetyki Żeromskiego, [w:] tegoż, 
Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 385 – 387. 
425 Stefan Żeromski, Popioły, dz. cyt., s. 96 – 97. 
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pozostawiają odcisk w przestrzeni, po jakiej się porusza. Góry, w omawianej powieści, 

stanowią integralną część świata duchowego oraz aksjologicznego, wiążąc się zarówno z 

cnotami, jak i wszelkimi niegodziwościami.426 Mimo iż „Napotykały ich oczy miejsca tak 

cudne, niewiarygodnie piękne, że Helena załamywała ręce i płakała z zachwytu”, to właśnie tu 

spotkało ich największe nieszczęście.427 Cały ten dysonans zburzył pozorną harmonię, 

zacierając granice pomiędzy scenami lirycznymi a iście naturalistycznymi, co zwiększa tylko 

tragizm bohaterów, wywołując huśtawkę doznań estetycznych oraz emocjonalnych u 

czytelnika.428 

 Również w Sezonowej miłości Gabrieli Zapolskiej góry stały się milczącymi świadkami 

zbrodni, ponieważ to właśnie na Podhalu został zamordowany, przez kochanków własnej żony, 

Jacek Słodyczka: 

 

     Obidowska jest na twarzy ogromnie zmieniona. 
     — Wieǳom, co się stało? — pyta. 
     Tuśka już zapomniała o trupie leżącym w modrzewiach, tak własna troska 
ją pochłonęła. 
     — Co? 
     — Jacka Słodyckę naśli w lesie martwego. 
     — A… wiem!… 
     — To nas pan go nased. Ścierwa go zabili. Ożenił się dwa roki temu z takim 
strzygoniem z somsiedniej wsi, latawicą, co ĳ beło sesnaście roków… a jemu 
bez mała pięćǳiesiąt i pięć… Tak za niom zaceli się uganiać chłopy, a on stary 
ośpihował i nieraz strętnął ją z jakowym gachem… No, i ten gach musiał go 
ǳie ciupagom prasnąć… 
     Zamyśliła się. Coś tam w niej nurtowało. Jakiś straszny niepokój. 
     — Kazał jeĳ w izbie sieǳieć, wiązał ją… ucło się jei… Ubili. 
     Pokręciła głową. 
     — Ubili — powtórzyła.429 

 

Przestrzeń tatrzańska sprzyjała zarówno „sezonowej miłości”, jak również zbrodni, u podstaw 

której stał nierzadko romans. Bohaterowie, znajdujący się głęboko we wnętrzu przestrzeni 

podhalańskiej, mieli wrażenie izolacji od reszty świata, przez co czuli się bezpieczni, bezkarni 

oraz niewidoczni dla innych; kierowali się zasadą: „nie ma zbrodni, gdy nikt nie patrzy”. Jacek 

Słodyczka jest bohaterem tragicznym nie tylko dla tego, że został zdradzony przez własną żonę, 

a następnie zabity przez jej adoratorów; górala zawiodła przede wszystkim przestrzeń, w której 

się wychował – miejsce nazywane przez niego domem stało się jego grobem. Paradoks ten 

                                                 
426 Włodzimierz Wnuk, Moje Podhale. Ku Tatrom, Warszawa 1971, s. 225. 
427 Stefan Żeromski, Popioły, dz. cyt., s. 96. 
428 Zob. Kazimierz Bartoszewski, „Popioły” i kryzys powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1965, nr 56/1, 
s. 79 – 89.  
429 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 334. 
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mieści w sobie przekleństwo ziemi, jak również zawiera krąg życia, z jego niesprawiedliwością, 

nieprzewidywalnością, brutalnością oraz cierpieniem.430 

Przytoczony cytat pokazuje, że ludzie miejscowi o wiele bardziej są poruszeni opisaną 

tragedią, niż przybyła z zupełnie innej przestrzeni Tuśka. Oczywiście można wysuwać wiele 

hipotez dlaczego autochtoni mocniej przeżyli morderstwo dokonane na Jacku, jednak 

koncentrując się na kwestiach przestrzennych łatwo wyciągnąć wniosek, że Podhalan 

dodatkowo przeraziło to, iż do zbrodni doszło na ich terenie, w przestrzeni rodzinnej, domowej, 

w jakiej prawdopodobnie spędzą resztę życia, toteż nic dziwnego, że przepełnia ich niepokój 

oraz strach. Nieszczęście dotknęło górala, zatem gromada pogrążyła się w zadumie i smutku – 

Jacek był częścią społeczności, rodowitym góralem, toteż jego śmierć musiała poruszyć innych. 

W literaturze związanej z Tatrami motyw miłości i agonii często występował obok 

siebie (zjawisko to nasiliło się zwłaszcza po roku 1918). Jacek Kolbuszewski mówi o literackiej 

„grze miłości i śmierci”, która, według badacza, była konsekwencją „subkultury, stanowiącej 

właściwość Zakopanego jako – takiej czy innej, letniej czy zimowej – „stolicy Polski” – 

zjawisko miało miejsce zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, choć zapoczątkowane zostało 

o wiele wcześniej.”431  Ukształtowanie terenu, jego liczne załamania, wąwozy, rwące potoki, 

oddalenie od cywilizacji i dzikość przyrody niejednokrotnie dawały przestępcom alibi, a 

romansującym parom schronienie oraz „rozgrzeszenie”, gdyż panowała wówczas moda na 

górskie miłostki, czemu społeczeństwo dawało ciche przyzwolenie. 

Niejednokrotnie motywem zbrodni w przestrzeni podhalańskiej był konflikt interesów 

zbójeckich, by przywołać w tym miejscu fragment opowiadania Na umarcie Stanisława 

Witkiewicza: 

 

     Samek i towarzysze zbuntowali się przeciwko  h a r n a s i o w i,  gdyż nie 
chciał przystać na podział pieniędzy i rozejście się. Samek strzelił doń z 
pistolca i zabił. Wzięli potem dudławą limbę, włożyli w nią trupa z bronią i 
ciupagą, wsypawszy mu do trzosu należną część pieniędzy, między którymi 
były dwie garści dukatów, zabranych na Luptowie u pana Dinga Pongraca. 
Samek rad widział tego harnasia i po dziś dzień luto mu było, że doń strzelił – 
myślał jednak o tym spokojnie, bo nic mu przecie nie wziął. Złote i śrybelne 
pieniądze i potąd przy nim leżą, tym, tam pod Krzywaniem,432 przywalone 
skrzyżalą, jak leżą i po wieki leżeć będą pokłady, które z towarzyszami pokryli 
w halach.433 

                                                 
430Zob. Tomasz Weiss, W sprawie „Sezonowej miłości”, „Pamiętnik literacki” 1956, nr 47/1, s. 314 – 316. 
431 Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, dz. cyt., s.556.  
432 Warto zwrócić uwagę na specyficzną moralność zbójników; mimo iż się zbuntowali wobec harnasia, którego 
zabili, to pochowali go z honorami i należną mu częścią łupu. Widoczny jest tu także materializm górali; Samek 
nie ma wyrzutów sumienia z powodu morderstwa, bo jak sam przyznaje nic harnasiowi nie wziął, zatem dobra 
materialne cenniejsze są dla niego niż ludzkie życie. 
433 Stanisław Witkiewicz, Na umarcie, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s.103. 
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Do zbrodni nie doszło przez chciwość (buntownicy razem ze zwłokami harnasia złożyli należną 

mu sumę pieniędzy), co jest dowodem tak zwanej „honorności”; paradoksalnie do morderstwa 

popchnęła Samka i jego towarzyszy chęć wycofania się ze zbójeckiej działalności. Przestrzeń 

stała się świadkiem przestępstwa, ale jednocześnie grobem zamordowanego górala, miejscem 

schronienia dla zabójców oraz kryjówką dla skarbu. Tatry chronią bandytów oraz ich łup, co 

automatycznie nadaje im piętno miejsca złowrogiego i  niebezpiecznego, które powinien omijać 

każdy żyjący w zgodzie z prawem człowiek.434 Góry wydają się wręcz stworzone dla 

zbójników, morderców, złodziei oraz zbiegów, ponieważ łudzą pięknem natury, za którym czai 

się śmiertelne niebezpieczeństwo. 

Szczególną grozą napełniają miejsca, w jakich doszło do przedwczesnej śmierci 

młodych ludzi (dotyczy to przede wszystkim samobójstw). Według dawnych legend dusze 

zmarłych ludzi, którzy odebrali sobie życie, snują się bez celu na granicy dwóch przestrzeni; 

jedna z nich należy do żywych, druga do zmarłych, toteż miejsca nienaturalnej śmierci owiane 

zostały aurą tabu, wzbudzały strach wśród autochtonów i były przez nich w miarę możliwości 

omijane. Narodziło się wiele podań, dotyczących tych lokalizacji, które były przeklęte do czasu 

oczyszczenia miejsca, co dokonywało się poprzez ingerencję w przestrzeń, polegającą na 

ustawieniu podobizny świętego lub Matki Boskiej – wówczas ziemia ulegała nobilitacji; nie 

stawała się świętą, ale przynajmniej neutralną, bezpieczną.435 Piętno miejsca nie jest wartością 

stałą, gdyż zmienia się za sprawą człowieka, posiadającego moc nadawania lokacjom znamion, 

zatem każde nacechowanie przestrzenne wywodzi się z wierzeń oraz kultury, niemniej 

determinowane jest wyglądem, a także historią przestrzeni, która tak naprawdę przesądza o 

wszystkim. Zjawiska atmosferyczne oraz wszelkie inne uwarunkowania fizyczne i 

geograficzne są bodźcami dla ludzi – ich oddziaływanie jest stałe i jednolite dla każdego, 

natomiast odbiór tych impulsów całkowicie zależy od jednostki, interpretującej je zgodnie z 

własnym intelektem. 

 Miejscami przeklętymi zostawały także przestrzenie wiążące się ze śmiercią dzieci, 

zarówno zmarłych przy porodzie,436 jak i trochę starszych. W opowiadaniu Bezdomni Orkan 

ukazał śmierć matki i jej dziecka, do jakiej doszło w wyniku nędzy bohaterów oraz ludzkiej 

znieczulicy, co nie zmienia faktu, iż nieprzyjazna przestrzeń zadała decydujący cios: 

                                                 
434 Zob. Julian Krzyżanowski, Na szlakach tatrzańskich poszukiwaczy skarbów, [w:] tegoż, Paralele: studia 
porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1961. 
435 Zob. Elżbieta Łukuś, dz. cyt., s. 9 – 11. 
436 Tamże, s. 10 – 11. 
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     Ból straszny ściskał serce, wyżerał oczy i promieniami rozchodził się po 
ciele… Wargi chciały jeszcze modlitwę szeptać; myśl ją dokończyła… może 
– na drugim świecie…   
     Błyszczały diamenty śnieżne, mieniące się barwami w świetle gwiazd, 
które rzadkimi oczkami patrzyły spoza czarnej mgły… Błyszczały gwiazdki 
po śniegu – a cztery większe od innych, jak rzadkie okazy diamentów między 
piaskiem drogich kamieni… Błyszczały oczy zamarzłych. 
     Litośny wicher rzucał śniegiem na cielesne trumny – i rosła… rosła śnieżna 
mogiła.437 

 

Śmierć bohaterów osadzona została w przepięknej, zimowej scenerii, niemniej panujące w 

górach warunki są bezlitosne dla człowieka niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. 

Przywołany cytat uzmysławia, jak niebezpieczna może być przestrzeń podhalańska, 

szczególnie dla ludzi najuboższych, bez dachu nad głową. Góry charakteryzują się niezwykłą 

gwałtownością zachodzących w nich zjawisk atmosferycznych, wobec których jednostka jest 

bezbronna; w takich warunkach osoba dorosła nie ma najmniejszych szans na przetrwanie, a 

cóż dopiero dziecko. Mimo to natura lituje się nad zmarłymi, grzebiąc ich ciała, tym samym 

okazując się bardziej przyjazna dla biednych niż bogaci ludzie. 

Orkan pokazuje, że zima w górach jest bezwzględna również dla zwierząt dramatycznie 

walczących o przeżycie: 

 

     Ryknął sarn, jakby w serce ugodzony strzałą i rozpaczą pchnięty, runął w 
zasp śnieżny. Utonął zaraz, lecz nie dał się pogrążyć. Począł podwajać skok i 
parł piersią, garnął puszysty śnieg przed sobą, co chwila zapadając i 
wyciskając się przemocą w górę. Chciał masę śnieżną wziąć pod siebie, czynił 
wysiłki szalone, by się nad nią wydostać, lecz wielka masa puszysta wciągała 
go jak woda. 
     Począł nareszcie płynąć… 
     Niósł rosochatą głowę jak mógł najwyżej, a nogami przebierał, pruł zaspy 
rozpaczną zaiste siłą. […] 
     Znowu zapadł na głębi. Śnieg na oczach… Czyni wysiłki okrutne, lecz nie 
może opanować chłonącej go, sypkiej, białej masy. Siły, rozpaczą dobyte, 
wyczerpały się w przemęce. […] 
     Ostatkiem siły jeszcze wyrzucił głowę w górę – i znieruchomiał w zaspie.438 

  

Ten niezwykle tragiczny obraz, przedstawiający przegraną walkę, której rezultatem jest śmierć 

zwierzęcia, dowodzi, że miejsca przeklęte ich również nie oszczędzają; każde życie staje się 

zagrożone w momencie wkroczenia w przestrzeń górską, stanowiącą martwą strefę, 

pochłaniającą wszystko, co żywe – jest to przestrzeń przeklęta, w której nie ma miejsca na 

żaden byt poza szatą roślinną, najlepiej przystosowaną do tego miejsca. Zdradliwe góry wabią 

                                                 
437 Władysław Orkan, Bezdomni, [w:] tegoż, Nowele zebrane, Kraków 1963, t. I, s. 45. 
438 Tegoż, Zła zima, [w:] tegoż, Z krainy Gorców. Nowele i obrazki, Kraków 1975, s. 251 – 252. 
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istoty żywe wizją pożywienia, tudzież schronienia, po czym zamykają im drogę ucieczki 

śnieżycami, zamieciami, lawinami, mrozami, potężnymi wichurami, burzami czy mgłami, 

ograniczającymi zupełnie widoczność. Dodatkowo czyhają tu liczne pułapki w postaci ostrych 

skał, stromych zboczy, przepaści, wąwozów oraz zapadlisk. Tatry stanowią jednocześnie 

upiorne cmentarzysko dla swoich ofiar, których szczątki porozrzucane są po całej przestrzeni; 

nekropolia ta nie ma nic wspólnego ze świętością – wręcz przeciwnie, góry są czymś na kształt 

organizmu, który porywa stworzenia, ogryza je z życia, zaś szczątki wypluwa, układając z nich 

przeraźliwe totemy.439 

Również Tetmajer ukazuje ofiary ostrej zimy, jaka panowała w górach. W Legendzie 

Tatr czytamy: 

 

     W niektórych chałupach znaleziono ludzi z głodu pomarłych, całe rodziny, 
indziej uduszonych pod zawałą śniegową. Toż zwierzęta domowe, konie, 
krowy, owce, psy, świnie zdechłe i uduszone. Znajdowano ślady 
przerażających walk z wilkami, gdzie czasem wilki zażerały całe rody 
góralskie lub też we wspólnej z napadniętymi pozostały mogile śródśnieżnej. 
Znajdowano domy zgniecione nawałą śniegu, zmiażdżone chałupy, stodoły, 
stajnie, a pod tym trupy i ścierwa, Bóg wie odkąd, od miesięcy całych leżące. 
Tak zginęła cała rodzina Jana Fakli w Polanach, tak dwie familie Zychów w 
Witowie, Sieczka Stanisław z rodem swoim w Zakopanem i wielu, wielu 
innych. Na setki zmiażdżonych śniegiem liczyć było można.440 

 

Przytoczony wyżej cytat stanowi niejako opis pobojowiska po wojnie życia ze śmiercią, jaka 

ostatecznie pochłania zarówno zwierzęta, jak i ludzi, walczących również między sobą. życie 

uległo przestrzeni, która pogrzebała je pod śniegiem. Opisane miejsce jest niczym innym, jak 

zaścieloną trupami pułapką, izolującą swe ofiary, aby je głodzić, dusić i miażdżyć. Autor 

podkreśla, iż takich miejsc w przestrzeni podhalańskiej jest wiele, zaś pokrzywdzonych setki.441 

 Na Podhalu nie tylko zimy są niebezpieczne; równie groźny jest wiatr halny. Warto w 

tym miejscu przywołać, co prawda wydaną później, bo w dobie dwudziestolecia 

międzywojennego, powieść Michała Choromańskiego Zazdrość i medycyna, w której wiatr 

oddziałuje na bohaterów, zmagających się z tym żywiołem. Wicher wprowadza do powieści 

atmosferę niepokoju, nerwowości i strachu. Mało tego, wpływa również na postaci, 

wzmacniając ich pożądanie. Powieść pokazuje jak niebezpieczny jest szalejący wiatr w 

miejscach, do których dotarła cywilizacja: 

 

                                                 
439 Zob. Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, [w:] tegoż, Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 
2016, s. 533 – 535. 
440 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 234. 
441 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
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Krawiec wzdychał, klął i z niezmiernym wysiłkiem posuwał się naprzód. 
      – To nie wiatr, to sam diabeł! – wykrzykiwał. 
     Prąd powietrza był tak mocny, że zbijał go z nóg. W pewnym momencie 
niewidzialna siła cisnęła krawca o mur i krawiec o mało nie wyzionął ducha. 
Ale odsapną i z desperacką odwagą przebiegł na drugą stronę chodnika. 
Dygotał z zimna. Mokre ubranie, które po chwili miało odegrać taka fatalną 
rolę, przylegało do ciała nieznośną, wilgotną i zimną szmatą. Nagle niebo się 
rozjaśniło i krawiec przymrużywszy oczy zobaczył o parę kroków od siebie 
czarne zarysy pomnika wielkiego męża stanu. Obok pomnika zobaczył jakąś 
skuloną postać i odgadł, że to policjant. W istocie, posterunkowy, założywszy 
ręce w rękawy, stał zgarbiony, szukając ukrycia za brązowym posągiem. W 
następnym momencie wszystko zniknęło w ciemnościach i w przeraźliwym 
poświście mknących mgieł. Krawiec zrobił jeszcze krok naprzód i wtem 
natknął się na prawie zupełnie wywrócony słup telegraficzny. Zorientował się, 
że znajduje się obok willi, w której tego piątku elektrotechnik Izaak Gold 
zakładał instalację elektryczną. Krawiec Gold ominął słup, odskoczył w 
kierunku sztachet, niebo się ponownie rozjaśniło i krawiec zobaczył, jak 
leciały na niego nici jakiejś olbrzymiej czarnej pajęczy. Odruchowo wyciągnął 
rękę, aby tę pajęczynę rozerwać, gdyż jakby zagradzała mu drogę, wicher 
rozpędził chmury i krawiec nieruchomo pozostał na chodniku z ręką 
wyciągniętą w powietrzu. Głowa mu się kurczowo podnosiła do góry, stężał 
nagle i patrzył w szare niebo z takim wyrazem twarzy, jakby chciał wyrzec: 
„Szanowny panie!...”442  

 

Żywioły podhalańskie są niebezpieczne także w miejscowościach podgórskich, mniej lub 

bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, ponieważ wicher niesie zniszczenie poza szczytami Tatr. 

Występujące zjawiska atmosferyczne, takie jak silne podmuchy wiatru, deszcz, mgła w 

połączeniu z szybko zmieniającą się widocznością, która ze względnie przyzwoitej w ułamku 

sekundy potrafiła okryć się ciemnością, doprowadzając do tragedii (śmiertelnego porażenia 

prądem).443 

Grozę górskiej pogody, jej nieprzewidywalność oraz gwałtowność, często łączono, w 

utworach młodopolskich, z nadprzyrodzonymi zjawiskami, by w tym miejscu po raz kolejny 

odwołać się do Legendy Tatr, w której w następujących słowach pisarz opisał gradobicie: 

 

     Trop od wody skierował się w prawo i znaczny był na uboczu Kościelca. 
     – Ku wodzie przisło, koło wody sło i wzieno sie spinać – zauważył Sobek. 
     Jednak zaraz też zauważył, że buciki na śniegu się ślizgały, znać było nawet 
upadek na kolana, po czym skręt w dół na prawo, przy czym w paru miejscach 
ślad upadku i usunięcia się.      
     – E, kiz to diasi?! – szepnął sam do siebie Sobek. – Coz to za bogieńka, co 
kiełza? 444 
      
 

Góral, interpretując ślady, od pierwszej chwil myśli o nadprzyrodzonych istotach, co 

potwierdza tylko ciągle obecną na Podhalu wiarę w zabobon, magię, czary oraz stworzenia 

                                                 
442 Michał Choromański, Zazdrość i medycyna, Poznań 1990, s. 219 – 220. 
443 Zob. Alina Kochańczyk, Wybrane problemy „Zazdrości i medycyny” M. Choromańskiego, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1975, nr 30, s. 100 – 108. 
444 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, dz. cyt., s. 114. 
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wywodzące się z wierzeń ludowych.445 Sobek potrafi rozpoznać ową postać po zjawiskach 

atmosferycznych, o czym dowiadujemy się z dalszej części tekstu: 

 
     Tymczasem jednak nagle zagrzmiało, skłębił się powicher i z chmur 
wiszących całunem nad halami sypnął mroźny, ogromny grad, tak gesty, że 
natychmiast pokrył i zabielił sobą całą powierzchnię skalną. Mglista wilgoć 
przysiadła ziemię. Niebo stało jak z kadzi. Suka skuliła się, a Sobek zakrył 
ramieniem twarz, bo się o oczy bał, i kucnął w kosodrzewinie, aby się jako 
tako osłonić. 
     W niedługa chwilę po kostki tego gradu było. 
     Źle – myślał Sobek, przerażony – ni wto ino to béł, jyno płanetnik, co 
gradami rządził. Pogniéwał sie, cok go ślakował, i cysto piéknie doliny gradem 
zasnuje… Kieby haw jyno ku mnie nie fciał przyjść!... Widlisko jedno!... 
     Zimno spadlo takie, że się Sobek mimo serdaka i całej wytrwałości trząść 
poczał. 
     Waliło i waliło gradem przy gruchocących się po skałach od czasu do czasu 
grzmotach, po czym znowu lunęła chmura śniegiem z deszczem zmieszanym 
z taką gwałtownością, jakoby potop miał nastąpić.446 

 

Przytoczony fragment pokazuje potęgę i grozę górskiej przyrody, wobec której nawet znający 

tę przestrzeń góral jest bezsilny; moc żywiołu sprawia, iż Podhalanin łączy ją z tajemniczymi, 

pozazmysłowymi mocami. Widać tu gwałtowność oraz skalę załamania pogody (siła gradu 

zmusza Sobka do zasłonięcia oczu). Ponadto, jak zostało to już zasygnalizowane, Tetmajer 

połączył wiarę w zabobon z siłą natury; Sobek jest przekonany, że gradobicie stanowi efekt 

zemsty płanetnika – dzielny, silny, zuchwały góral, drżał przed zjawą, schowany w 

kosodrzewinie; trudno o lepszy dowód na to, jak mocno Podhalanie wierzyli w przesądy.447 

Literatura związana z górami ukazuje także miejsca nawiedzone – ziemię przeklętą ze 

względu na występowanie w niej nadprzyrodzonych istot, czyhających na życie człowieka. 

Według wierzeń ludowych, miejsca te są zamieszkiwane przez złe, demoniczne postacie, takie 

jak zwiastujące burzę płanetniki, mylące wędrowcom drogę mamuny czy przerażające 

dziwożony.448 Przestrzeń w Drzewiej została przedstawiona jako miejsce, w którym żyje wiele 

nadprzyrodzonych stworzeń:449 

 

Bo już przywierzchnimi drzewami wiater chwiał i rozpędzony, żlobiskami 
roztok spadał aż ku wodzie, gdzie zwijał się zesłabły, wpadował bez tchu w 
rozdoły i gasł marnie.  
     Ale nie tylko na one drzewa, jako i zwierzynę leśną, postrach przeraźny 
padł. 

                                                 
445 Zob. Julian Krzyżanowski, Legenda Tatr, dz. cyt., s. 553. 
446 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, dz. cyt., s. 114. 
447 Zob. Urszula Janicka-Krzywda, Katarzyna Ceklarz, Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, 
Zakopane 2014, s. 5 – 8.  
448 Zob. Elżbieta Łukuś, Owiane tajemnicą, pełne grozy miejsca w opowieściach ludu spiskiego, [w:] Karpaty 
pełne czarów. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich, pod red. Katarzyny Ceklarz i Roberta 
Kowalskiego, Nowy Targ 2015, s. 9 – 11. 
449 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 314 – 316. 



118 
 

     Pod wodospadami w kołyskach pian pośnięte boginki, dowiewem wiatru i 
szumem nadciągających chmurzyc pobudzone, zrywały się z piskiem strachu, 
przemywały prędko szklane oczy, zwoływały się po imieniach i uciekały co 
pędu na młaki do swych podziemnych komnat. Małe nagulce, topielczyki, po 
jazach i wykrotach ponad wirami swawolnie powieszane, zeskakiwały z 
hałaśnym pluskiem we wodę i chowały się w najciemniejsze głębie. Z 
przerzedzonych palenic i otwartych polanek umykały w popłochu duchy leśne, 
zaszywały się w gęstwie, w ciszyny, i stawały koło pni jako cienie nieruchome, 
ani ich uznać było. Burza potężniła się z chwilą każdą i rosła w grozę. 
Płanetnicy mocą swoją ściągnęli chmury od Tater sponad Spiszu, od 
zachodniej Orawy, od Cieplic i z dalsza, pożyczyli od węgierskich swoich 
gamratów chmurzyska ciężkie, nasiąknięte mokrzacią z Dunaja, i zeprali je 
wszystkie w roztoki.450 

 

Według wierzeń ludowych płanetniki posiadają na swych usługach siły przyrody, toteż nic 

dziwnego, iż wzbudzają one wśród ludzi lęk. Przekleństwo polega na obecności, a co 

najważniejsze działaniach stworzeń, sprowadzających na człowieka wiele nieszczęść. Na 

długiej liście magicznych stworów odnajdujemy istoty uprzykrzające ludziom istnienie, 

niszczące ich zbiory, dobytek, a czasami zabierające im życie.451 Według podań, prócz kreatur 

władających pogodą, przestrzeń górską zamieszkiwały również stworzenia bezpośrednio 

czyhające na ludzkie zdrowie i życie; wierzono, iż błędne ogniki wodziły ludzi po manowcach, 

topielce najpierw zwabiały, potem topiły ofiary, wieszczyce nawiedzały małe dzieci, zaś 

strzygonie na przemian to zagryzały, to dusiły ludzi.452 

Przestrzeń podhalańska powodowała także w ludziach nieokreślone, atawistyczne lęki, 

których źródłem była potęga gór, aktywizująca ludzką wyobraźnię. Koncentrując się na 

miejscach budzących grozę należy przywołać tatrzańskie sonety Nowickiego, w których 

odnajdujemy elementy mroczne, wywołujące lęk, poczucie przytłoczenia, bezsilności i 

pustki,453 by wspomnieć tylko wiersz noszący tytuł Zamarzły Staw pod Garłuchem: 

 

Wchodzę w gardło kotliny – w lejek skał ponury... 
Staw lodów świeci w głębi!... jak trupa olbrzyma 
Zapadłe szklane oko... garłem dysze zima; 
Zmarzły wodospad wisi nad stawem u góry!... 
 
To śnieg wieczny, płaszcz biały tej mroźnej natury; 
Depczę obłok w szron ścięty!... czy już słońca nie ma? 
Nade mną Garłuch! - darmo gonię szczyt oczyma, 
To kompas chmurnych łodzi, gdy płyną w lazury. 
 
Staczam oko po jego ścianach, w głębi stronę... 
Długo biegło... powraca mroczne, przerażone... 
Czy wzrok mój jądro ziemi płoszy rozognione? 

                                                 
450 Władysław Orkan, Drzewiej, dz. cyt., s. 
451 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 314 – 316. 
452 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale…, dz. cyt., s. 148. 
453 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem…, dz. cyt., s. 62 – 63. 
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Na staw schodzę; lód jego trwożne czoło studzi, 
Cisza śmierci... Nirwana... jakiś szmer ją budzi?! 
To kroki mojej myśli... ucieka od ludzi...454 

  

Już od pierwszego wersu utwór roztacza mroczną, przygnebiającą aurę, powodującą, że 

podmiot liryczny odczuwa samotność. Góry generują negatywne emocje i ostatecznie chcą 

odepchnąć od siebie człowieka, który po chwili obcowania z nimi zaczyna odczuwać nostalgię 

(topografia miejsca wyzwala stany lękowe, napełnia niepokojem). Przedstawiony obraz jest 

tajemniczy, złowrogo wyciszony, bezkresny oraz martwy, jednak w tym przygnębiającym, 

sennym krajobrazie jest coś hipnotyzującego, coś, co wabi i przyciąga człowieka: tym czymś 

wydaje się „ucieczka od ludzi”, z czasem przeradzająca się w melancholię. Jednostka, 

szukająca samotności znajduje ją w górach, aby (paradoksalnie) doświadczyć wyalienowania, 

powodującego strach, negatywne skojarzenia i myśli. 

Podobny lęk budzi mityczna przestrzeń opisana przez Orkana w Drzewiej455: 

 

     Wreszcie pomroka puszczy zeszła się z czernią owisłych chmur i stała się 
jedna noc od ziemi do nieba, a ze środka tej nocy, jakoby z paszczy 
przeolbrzymiego potwora, wypadały łyśnięcia, niby srogie kły, to ogień wprost 
się z miedzianej gardzieli sypał, za czym trzask wyrywał się spod czarnych, 
olbrzymich stóp — zdajało się: stąpnięcie-gniew drzewa jako chrusty łamie — 
to rozlegał się ryk głuchy jakby stu ranionych turów, odbijał się o zbocza gór 
i toczył się aż na kraj puszczy w dudnieniu.456 

 

Zjawiska atmosferyczne w górach są dużo groźniejsze od tych, które zachodzą w przestrzeni 

zurbanizowanej, co z łatwością zauważyli i wykorzystywali w swej twórczości pisarze od 

stuleci; wszelkiego rodzaju odludzia, miejsca egzotyczne, dzikie, a w szczególności góry 

potęgują strach przed szalejącymi w nich żywiołami.457 Przestrzeń kształtuje rozgniewanego 

potwora, który nie tylko budzi lęk, ale również posiada zdolność zniszczenia wszystkiego, co 

stanie mu na drodze; wobec tego typu zjawisk, człowiek jest kompletnie bezradny i zdany na 

przyrodę. Przy czym trzeba podkreślić, że przestrzeń nie tylko tworzy „potwory”, ale 

umożliwia schronienie przed nimi, by wspomnieć o jaskiniach czy też grotach górskich. 

Wszystko to potwierdza tezę, iż przestrzeń jest areną, na jakiej walczą ze sobą dwie przeciwne 

siły.458 

                                                 
454 Franciszek Nowicki, Zamarzły Staw pod Garłuchem, [w:] tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s.29. 
455 Zob. Literatura polska. Młoda Polska, pod red. Janiny Kulczyckiej-Saloni, Ireny Maciejewskiej, Andrzeja Z. 
Makowieckiego i Romana Taborskiego, Warszawa 1991, s. 166. 
456 Władysław Orkan, Drzewiej, Kraków 1958, s. 15. 
457 Zob. Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, [w:] tegoż, Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 
2016, s. 533 – 535. 
458 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 314 – 316. 
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W literaturze młodopolskiej motywy przestrzenne posiadają swoją stałość i 

charakteryzują się powtarzalnością. Zofia Urbanowska widziała w Tatrach coś niepokojącego, 

napawającego serce grozą. W Róży bez kolców czytamy: 

 

     Gdy wreszcie, stanąwszy na grzbiecie Żółtej Turni, baronet ujrzał Dolinę 
Pańszczycy, krainę gołych głazów i złomów granitowych, wielkich jak chałupy, 
przystanął i rzekł: 
      – Gdyby tu był Dante, niezawodnie wziąłby do swojego „Piekła” obraz tej 
doliny. Co za przerażający majestat! Dzikość i groza tu panują: istna pustynia 
kamienna! Wyobrażam sobie, co się tu dzieje, gdy czarne chmury zaciągną 
horyzont, błyskawice rozdzierają niebo, a huk gromów, przez tysiąckrotne 
powtórzony echa, wstrząśnie tą piekielną otchłanią; gdy głazy, strącane 
piorunami, odrywają się od szczytów i z łoskotem pędzą w przepaście.459 

 
Masyw skalny ma w sobie coś przytłaczającego, wywołującego w człowieku poczucie 

kruchości, słabości, niemocy oraz pustki, przy czym należy pamiętać, iż odbiór miejsca 

uzależniony jest kulturowo, czego najlepszym dowodem jest to, że bohater nawiązał do Boskiej 

komedii Dantego, której znajomość wpłynęła na postrzeganie postaci. Góry poruszają mroczny 

obszar ludzkiej fantazji, nasuwając rozmaite skojarzenia – miejsce wdziera się do świadomości 

i zostaje przekształcone przez wyobraźnię. Przestrzeń działa na ciemną stronę ludzkiej 

psychiki, wydobywając z niej ukryte lęki, obawy, niepokoje, poczucie pustki, samotności i 

bezsensu. Jest w tym niepokoju jednak coś pociągającego, coś, co dostarcza człowiekowi 

doznań estetycznych, z których mimo wszystko czerpie przyjemność. W przywołanej wyżej 

wypowiedzi bohatera nietrudno dostrzec zachwyt nad miejscem oraz panującą w nim grozą; 

przestrzeń geograficzna nasunęła mu na myśl Dantego, co prowokuje  pytanie czy podobne 

doznania (uczucie grozy) towarzyszyłyby człowiekowi nie znającemu Boskiej Komedii? 

Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak, jednak znajomość tekstów kultury pozawala niejako 

zapanować nad lękiem (brak wiedzy powoduje, iż strach jest doznaniem pierwotnym).460 

Dzięki sztuce groza posiada pewien logiczny, racjonalny punkt odniesienia; człowiek 

wykształcony patrzy na budzące trwogę miejsca przez okular znanych sobie dzieł – oczywiście 

również one mogą kierować wyobraźnie turysty w stronę sugestywnych skojarzeń. Zupełnie 

inaczej odbierają miejsca górale, u których lęk jest powodowany przede wszystkim ludowymi 

wierzeniami, przesądami, zabobonami, religią oraz niewiedzą. Wszyscy, zarówno Podhalanie, 

jak i „cepry”, w podobnym stopniu boją się szalejących żywiołów, jednak lepiej radzą sobie z 

nimi miejscowi. 

                                                 
459 Zofia Urbanowska, Róża bez kolców, Warszawa 1980, s. 351 – 352. 
460 Zob. Marek Kurkiewicz, Czy „groza tajemnicy przemawiała [tylko] milczeniem”? Zarys mapy audytywnej 
„Wampira” Władysława Stanisława Reymonta, „Ruch Literacki” 2017, z. 6, s. 569 – 570. 
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Również bohaterka Sezonowej miłości poczuła lęk na widok gór: 

 

     – Mamuńciu… czy to to góry? 
     – Tak! 
     Po raz pierwszy od chwili przyjazdu Pita zapytała się o coś matki. 
     Spoza mgieł i pasem deszczowych zarysowały się wreszcie te Giewonty, 
Hawranie, Gubałówki wraz ze swymi widmami o skamieniałych, a tak 
rozwiewnych konturach. 
     Źle widać te dźwigające się masy, ale duchy ich rozsnuwają dżdżyste opary 
i przebijają się czernią kosodrzewiny, srebrem jakby zastygłych potoków. 
     Pita zatrzymuje się na środku Nowotarskiej ulicy i patrzy. 
     Drobna jej dusza, dusza anemicznego, miejskiego dziecka, jakby trwoży się 
i lęka tego ogromu nieruchomego, tak bliskiego, a przecież niedościgłego.461 

 

Pierwsze zetknięcie z Podtatrzem dla ludzi z nizin niemal zawsze wywoływało w nich grozę 

oraz niepokój. Przeszywający strach, jaki ogarnął Pitę na widok Tatr, potęgowały dodatkowo 

dwa czynniki: młody wiek oraz kruche zdrowie bohaterki. Co ciekawe, góry wywołały tak silne 

wrażenie na dziewczynce, iż pierwsze pytanie, jakie zadała matce dotyczyło właśnie Tatr. 

Świadczy to o wertykalno-horyzontalnej dominacji gór w przestrzeni podhalańskiej; ich masyw 

oraz kształt powoduje, iż cała uwaga człowieka skupia się właśnie na nich – zwłaszcza na kimś, 

kto widzi je po raz pierwszy, doświadczając przy tym emocji, którym towarzyszy pewien rodzaj 

pierwotnego lęku. Jest to strach przed potęgą natury, przed nieznaną, tajemniczą, boską mocą, 

wobec której człowiek czuje się zupełnie bezbronny i mało znaczący względem wszechświata 

i siły, która go stworzyła.462 Tego typu uczucia przygnębiają człowieka, kierując jego myśli ku 

przemijaniu – śmiertelności, co dotyczy także młodych ludzi, mimo iż kwestie śmierci wydają 

się im obce.463 Do wymienionych wyżej uczuć i emocji należy także dodać pewną mistyczną, 

duchową aurę, otaczającą góry, powodującą, że człowiek darzy je bardzo specyficznym 

rodzajem szacunku, by nie powiedzieć czci, u podstaw której znajduje się podświadome 

nawiązanie więzi z Absolutem. Doświadczanie gór wiąże się zatem z kategorią wzniosłości; 

należy tu przypomnieć, iż Kant łączył pojęcie wzniosłości z naturą, budzącą w człowieku grozę 

i fascynację.464 

                                                 
461 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 35. 
462 Zob. Tomasz Weiss, Mieszczaństwo przed sądem – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, [w:] 
Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy, 
Rzeszów 1978, t. I, s. 162. 
463 Anna Pigoń, „Sezonowa miłość” Gabrieli Zapolskiej na pograniczu kultur z przełomu wieków, [w:] Góry – 
Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2016, s. 109 – 115. 
464 Zob. Tomasz Gryglewicz, Czy awangarda jest wzniosła? „Teksty Drugie”, 1996, z. 2/3, s. 165. 
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Także u Micińskiego w opisach Tatr jest coś powodującego trwogę w sposób 

niewytłumaczalny:465 

 

     Mroczny Giewont spotworniał – zwiastun śmierci, wiodący do kraju 
cieniów, szklił się od gwiazd. 
     Legł w zapadlinie jego piersi Mag. 
     Nie wiadomo, ile nieruchomych epok – patrzył w górę, gdzie płynął na 
barce niewidzialnej tajemny, straszliwy księżyc. Podstawa góry rozpościerała 
się na kilka dolin, mogiła rycerza miała wysokość tak ogromną, iż 
monumentalny krzyż na jego przyłbicy zdał się igraszką. Głowa potrzaskana 
w jamy i otchłanie – nieujęte już w formę twarzy. 
     Ból i tajemniczość mroczyły się w jakieś lico nadludzkie, straszliwe 
skamieniałej Nieskończoności.466 

 

Przytoczony cytat roztacza złowrogą, mroczną i tajemniczą aurę, co dzieje się między innymi 

za sprawą takich rzeczowników jak: „zwiastun śmierci”, „cienie”, „zapadlina”, „mogiła”, 

„jamy”, „otchłanie”, „ból” – dodatkowo ponury nastrój wzmacniają przymiotniki: „mroczny”, 

„straszliwy”, „potrzaskany”.467 Słowa te budują przestrzeń, nadając jej określony charakter, nie 

są jednak jedynym środkiem, za sprawą którego opisywane miejsce ma takie, a nie inne 

właściwości. Równie istotny jest dynamiczno-statyczny profil opisu; góra jako taka jest 

nieruchoma, dynamiki nadają czasowniki animizujące oraz dynamizujące przestrzeń, jednak 

należy podkreślić, iż występują one w czasie przeszłym na przykład „spotworniał”, „patrzył”, 

„szklił się”, co sprawia, iż dynamika dotyczy przeszłości i przez to traci na wyrazistości (ruch 

wydaje się zastygły). Wszystko to wywołuje bardzo specyficzny lęk – nie tyle atawistyczny, ile 

estetyczny.468 Opisywany wycinek przestrzeni nie napełnia grozą, nie budzi strachu, lecz ma 

wymiar artystyczny, w jakimś stopniu metafizyczny. Podobnie jest w utworze noszącym tytuł 

Echo hejnału: 

 

Tatry! wy niezgłębione otchłanie Prawiecznej niewiadomej Duszy!  
strażniki piekła mego, grozicie krawędźmi skał!  
Księżyc tu mnie rozskrzydla i więzy moje kruszy,  
tu idę w Dantejski szał!  
Tu zapada wzrok mój w czeluście Gehenny,  
szumią nade mną puszcze olbrzymiej Nietoty;  
Murań w koronie, jak Sezam tysiącpromienny,  
obłoki lotne - hufiec Cherubimów złoty!  
Tu jestem z mą zagadką... (wóz bohatera wspiął się na mury  
przeznaczeń!) -  
Wchodzę w ciemne komory, gdzie złoto krwi pleśnieje w cieniu...  

                                                 
465 Zob. Proza Tadeusza Micińskiego: studia,. pod red. Marcina Bajki, Wojciecha Gutowskiego, Jarosława 
Ławskiego, Białystok 2007, s. 10 – 17. 
466 Tadeusz Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, Kraków 2007, s. 37.  
467 Zob. Łucja Rautenstrauchowa, Miasta, góry i doliny, Poznań 1844, t .2, s. 177. 
468Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Mityzacja baśni: baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego, ”Pamiętnik 
Literacki”, 1994, nr 85/1, s. 63 – 68. 
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Mam tysiąc zamków, a każdy jest księgą coraz głębszych znaczeń -  
i żyję w wiecznym płomieniu.469 

 

Jest to indywidualne przedstawienie przestrzeni tatrzańskiej, jawiącej się podmiotowi niczym 

coś metafizycznego, tajemniczego, nieodgadnionego, transcendentnego, zarazem złowrogiego, 

a właściwie złogennego. Miejsce to wyzwala w człowieku „Dantejski szał”, który można 

interpretować jako świadome obudzenie w sobie zła, tłumionego przez kulturę. Tatry posiadają 

przedhistoryczne zło – panuje w nich pierwotny porządek z czasów, nim zostały spisane 

reguły… nim powstała moralność;470 istnieje tu „Prawieczna niewiadoma Dusza”. Opisana 

przestrzeń jest przeklęta nie tylko z tego względu, iż „grozi krawędziami skał”, lecz przede 

wszystkim dla tego, że umożliwia wyzwolenie niegodziwości, wpisanej także w naturę 

ludzką.471 

W innym utworze Micińskiego, noszącym tytuł Widmo przy Morskim Oku, doskonale 

widoczny jest dualizm przestrzenny Tatr oparty na opozycji piękno – strach; groteskowość 

tekstu wspiera się na niezwykłej urodzie zachodzącego słońca, upiększającego przestrzeń, która 

z nadejściem mroku staje się coraz bardziej przerażająca, nie tracąc estetycznej 

atrakcyjności:472 

 

     Słońce niewidzialne, zgasłe, prześwietla łuną diademu granitowe sarkofagi. 
     Migocą jakby wewnętrznym płomieniem zatlonych kruszców, czerwienią 
się jak żelazo w ogniu, złocą jak prastare bizantyjskie Madonny, aż zalane 
fioletem coraz zimniejszym – poczynają stawać się bure jak opadłe jesienne 
liście, zmyte nawałnicami i szrężogą. 
     I nagle przybierają bladość zamarzniętej twarzy – siną z białymi 
wypiekami. […] 
     Gór wierzchołki próbują się z martwych ożywiać, lecz już niezdrowym, 
ceglastym rumieńcem – popękane rozpadliny, skurczone i sczerniałe od 
niewymownej męki – zapadają w szklistą, mroczną u stóp ich, zadumę 
jezior.473 

 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przytoczony fragment opisuje agonię przestrzeni, która 

paradoksalnie jest sarkofagiem, stanowiącym pomnik minionego życia. Proces umierania 

zaczyna się dość subtelnie, by ostatecznie zakończyć się opisem „twarzy – sinej z białymi 

wypiekami”. Miciński ukazał ostatnie przebłyski życia, daremnie próbującego przebić się przez 

mroki śmierci. Miejsce zdaje się uprzestrzenniać średniowieczną maksymę memento mori, 

                                                 
469 Tadeusz Miciński, Nietota, dz. cyt., s. 26. 
470 Zob. Marek Kurkiewicz, W labiryncie konwencji: o prozie Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2004, s. 57. 
471 Zob. Wojciech Gutowski, W poszukiwaniu życia nowego. Mit a świadomość w twórczości Tadeusza 
Micińskiego, Warszawa 1980, s. 27 – 35.  
472 Zob. Paweł Próchniak, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Lublin 2006, s. 23 – 35. 
473 Tadeusz Miciński, Widmo przy Morskim Oku, [w:] tegoż, Poematy prozą, Kraków – Wrocław 1985, s. 133. 
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jednak jest w nim coś znacznie więcej, coś, co wykracza poza metafizykę, zamykając się w 

palecie odczuć estetycznych.474 Innymi słowy przyjemność doznań, jakie towarzyszą 

obcowaniu z tekstem, wydaje się ważniejsza od jakiegokolwiek przesłania. Nie zmienia to 

faktu, że opisane miejsce jest co najmniej niepokojące, budzące obawy i lęk, których źródło 

stanowi mistyczna siła, przeplatająca ze sobą piękno i strach, życie oraz śmierć.475    

Zdarza się, iż trud wspinaczki górskiej negatywnie działa na psychikę człowieka. Tytus 

Chałubiński w następujący sposób opisał Gerlach: 

 

     Żadna z gór nie robi tak ponurego wrażenia jak Gerlach. Składa się na to i 
kształt jego i rozległość i jakby potęgująca się z powodu rozlicznych jego 
szczytów dzikość i martwość. Nawet barwa skał jego smutniejsza jest niż gdzie 
indziej; smutniejsza, bo prawie czarna. Wspinając się na niegościnne jego 
wierzchołki, tak wiele wrażeń, tak wiele przedmiotów zajmuje uwagę, że 
szczerze wyznać muszę, nie umiem sobie zdać sprawy, czemu przypisać 
należy ten żałobny charakter. Wprawdzie niektóre inne góry np. Wysoka, 
posiadają go także, ale tylko przy pewnym oświetleniu, lecz kształt Wysokiej 
sprawia, że wrażenie ogólne daleko mniej jest ponurem.476 

 

Autor przedstawia miejsce, które nie tyle wzbudza strach, ile smutek; góry powodują 

przygnębienie, apatię, żal o podłożu atawistycznym – doświadczanie tych negatywnych uczuć 

jest trudne do sprecyzowania. Specyficzna rzeźba terenu, w połączeniu z posępną kolorystyką 

w taki sposób pobudzają wyobraźnię człowieka, że bliski jest on depresji. Trudno powiedzieć 

czym jest to spowodowane i gdzie znajduje się źródło tego smutku stymulowanego przez 

przygnębiający krajobraz góry oraz sam szczyt. Przyczyną takiego stanu rzeczy wydają się 

pierwotne skojarzenia roztaczającego się widoku z martwotą, rozkładem, biologiczną śmiercią 

i nieuniknionym końcem.477 

Również Jan Kasprowicz widział „ciemną stronę” Tatr, by przywołać fragment Pieśni 

o Waligórze: 

 

Nad jeziorem stanął Waligóra, 
Patrzy w wodę, a woda ponura. 
 
Chmurne szczyty w lej się zwarły na dnie, 
Cisza w koło, ani głaz nie padnie. 
 
Ani śniegu płat się nie odłamie, 

                                                 
474 Zob. Jacek Kolbuszewski, Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Estetyka krajobrazu, [w:] tegoż, Literatura 
i Tatry. Szkice i studia, Zakopane 2016, s. 47 – 54. 
475 Zob. Małgorzata Baranowska, Miciński: między poezją a snem, „Teksty: teoria literatury, krytyka, 
interpretacja” 1973, nr 2, s. 94 – 102.  
476 Tytus Chałubiński, Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, Kraków 1921, s. 26. 
477 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tytus Chałubiński i jego „Sześć dni w Tatrach”, [w:] tegoż, Literatura i Tatry. Szkice 
i studia, Zakopane 2016, s. 353 – 358. 
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By się stopić w tej przepastnej plamie. 
 
Śmierć to głaźne zajęła grodziszcze, 
Czasem tylko świstak gdzieś zaświszcze. 
 
Czasem tylko orzeł zatrzepoce, 
Ciężkich skrzydeł rozpinając moce. 
 
Czemu, halo, stężałaś, spokojna, 
Gdy w mem sercu wre krwawiąca wojna? 
 
 
Czemu, góry, nie padacie w złomy, 
Gdy w mej duszy piarg i gruz widomy?! 
 
Czemu, śniegi, w miał się nie topicie, 
Gdy topnieje płone moje życie?!478 

 

Góry są złowrogie przez swoją obojętność na krzywdę, by wspomnieć raz jeszcze tragedię, jaka 

dotknęła bohaterów Popiołów Stefana Żeromskiego, jednak w przywołanym utworze sytuacja 

jest o tyle dramatyczniejsza, że góral zwraca się wprost do przyrody. Bohaterowie Popiołów 

nie przykładali uwagi do obojętności natury; szok jaki doznali sprowadził ich z miłosnych 

wyżyn na samo dno emocjonalnego cierpienia, które popchnęło Helenę do samobójczej 

śmierci, co ostatecznie pogrążyło w rozpaczy Rafała.479 W obliczu ich tragedii przestrzeń 

przestała istnieć – stała się niemającą większego znaczenia próżnią. Zupełnie inaczej jest w 

przywołanym tekście Kasprowicza, w którym Waligóra skarży się na nieczułość górskiej natury 

wobec krzywd, jakich zaznał. Z kolei „milczenie” przyrody wzmacnia ból odczuwany przez 

bohatera (zdaniem Stefana Kołaczkowskiego Waligóra przyjął postawę prometejską).480   

Miejsca przeklęte to nie tylko lokalizacje budzące lęk za sprawą narosłych wokół nich 

legend, gdyż przekleństwo przestrzeni wiąże się przede wszystkim z występowaniem realnych 

niebezpieczeństw, wynikających z ukształtowania terenu (przepaści, wąwozy, mokradła, ostre 

skały, zdradliwe ścieżki). Miejscami przeklętymi na Podhalu były również tereny nieurodzajne 

– role, mimo ogromnego trudu dające niewielki plon.481 Kwestie te poruszył przede wszystkim 

Orkan, który w Komornikach w następujący sposób opisał ziemię: 

 

     Grunta jałowe, kamieniste podnoszą się z obydwu stron wody ku 
ogołoconym z lasów górom. Na wąskich, poprzecinanych wysokimi miedzami 
zagonach szarzeją nierzadko potracone kępy, zarośnięte gęstą krzewiną. Stoki 
gór pokryły nagie, skaliste ugory, na których bydło rokrocznie zberczy zębami 

                                                 
478 Jan Kasprowicz, Pieśń o Waligórze, [w:] tegoż, Utwory literackie, oprac. Roman Loth, Kraków 1984, s. 576 – 
577. 
479 Zob. Jerzy Paszek, Symbol naczelny „Popiołów” Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1971, nr 63/3, s. 64 – 65. 
480 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s.251. 
481 Zob. Franciszek Ziejka, Polska poetów i malarzy, Olszanica 2011, s. 108. 
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po próżnicy. Trudno skuść trawę, gdy jej nie ma… Pastwiska te i tłoki, 
jałowcami porosłe, opierają się drobnymi przylaskami o długie wyręby.482 

 

Przekleństwo przestrzeni polega na jałowości ziemi, niekorzystnym ukształtowaniu terenu oraz 

nieprzyjaznej budowie geologicznej. Przeżycie w takim miejscu wymaga od człowieka dużo 

wysiłku w zamian ofiarując niewiele, gdyż w przestrzeni tej cierpi się głód oraz rozmaite 

niewygody.483 Górale podejmują walkę z geograficznym piętnem, za co niejednokrotnie płacą 

najwyższą cenę.484 Przestrzeń wyklina człowieka, nieświadomie stającego się niewolnikiem 

miejsca, ponieważ mimo trudów, jakich doświadcza, nie jest w stanie opuścić Podhala, a gdy 

nawet mu się to uda, i tak wróci po tułaczce w rodzinne strony, aby w dalszym ciągu znosić 

znój pracy, za jaką otrzyma niewielki plon, zaledwie pozwalający na przetrwanie.485  

Głód dotykał również zwierzęta, by wspomnieć, przytoczone już, opowiadanie Orkana 

Zła zima: 

 

Odgrzebywały ratkami śnieg i dostawały spod ścieli zmarzłej resztki jesiennej 
trawy, płatki mchu, igliwie cetyny, a nadzieja tkwiła jeszcze w ich siłach. Lecz 
mijał dzień po dniu, a znikąd żadnej odmiany, ba coraz zimniej i słabiej. […] 
Tedy, gdy głód dopiekał, poczęły ogryzać spękaną korę z pnia jodły. […] 
     Minęło srogiej niedoli dni parę. Mróz się wzmagał. Stadko osłabłe już tylko 
ściegiem, skubanym ze rzadka, zasłaniało straszny docisk głodu.486  

 

Nawet w najbardziej sprzyjających warunkach, dalekich od jakichkolwiek klęsk żywiołowych, 

Podhale jest miejscem, w którym niezwykle trudno o pożywienie; zwierzęta, chcąc zdobyć 

pokarm, muszą walczyć nie tylko same ze sobą, ale również z ukształtowaniem terenu 

(podobnie jak ludzie). O ile człowiek przybył na Podhale z chęcią ujarzmienia natury, o tyle 

zwierzęta, zamieszkujące przestrzeń tatrzańską, przez stulecia ewoluowały w sposób, 

umożliwiający im przeżycie, a mimo to bardzo często padają ofiarą tego miejsca.487 

Przekleństwo ziemi podhalańskiej najlepiej oddaje następujący wiersz Orkana: 

 

O ziemio nędzy i zamarzłych kęp! 
W łonie twym ognie gorzeją głęboko, 
A pierś twa zimną i twardą opoką, 
Którą lemieszem targa człowiek-sęp… 
 
Nad tobą co dzień białe słońce wschodzi — 
Już by i skały stopił ciągły żar! 

                                                 
482 Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1957, s. 8. 
483 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 193 – 195. 
484 Tamże, s. 193 – 195. 
485 Tamże, 195 – 197. 
486 Władysław Orkan, Zła zima, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 249 – 250. 
487Zob. Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, dz. cyt., s. 533 – 535. 
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A tyś niezmienna, z praodwiecznych kar, 
Twe ciało ścięte w lód i wiecznie chłodzi… 
 
Nad tobą tarcza księżyca srebrzysta 
Co noc zawisa, blada i promienna — 
A tyś, jak prawda jakaś przedwieczysta, 
Zlodowaciała, zimna i kamienna… 
 
Tysiące karmi twój niewdzięczny plon — 
Lecz mowa ich jest nieustannym łkaniem, 
Żywot każdego powolnym konaniem, 
A życie wszystkich — jeden cichy zgon…488 

 

Przywołany liryk ma emocjonalny charakter i dostarcza szereg informacji na temat Podhala; 

już sama apostrofa do ziemi, otwierająca wiersz, mówi wprost, że przestrzeń podhalańska jest 

nieprzyjazna dla ludzi, co potwierdza ciąg dalszy strofy, ukazujący paradoks ziemi: gorące łono 

i zimna pierś. Na Podhalu mieszka i rodzi się wiele osób, lecz ich wykarmienie jest bardzo 

trudne; „człowiek-sęp” wręcz wyrywa z tego miejsca wszystko to, co pozwala mu przeżyć. 

Mało tego, Gorce pokazane została tutaj tak, jakby istniały niezależnie od praw fizyki i zjawisk 

atmosferycznych; nieważne, czy świeci żarzące się słońce, którego blask wydaje się tak silny, 

że mógłby stopić skały, czy też w nocy widnieje jasna tarcza księżyca – w górach zawsze panuje 

ziąb. Kolejnym paradoksem tego azymutu jest fakt, iż pomimo tak nieprzyjaznych warunków 

karmi on tysiące ludzi, co robi w taki sposób, by utrzymać ich przy życiu, nie pozwalając zaznać 

sytości: „A życie wszystkich — jeden cichy zgon…”. Istnienie, a właściwie egzystowanie, w 

tej przestrzeni jest powolnym konaniem w cierpieniu, znoju, głodzie i niewygodach; byt ludzki 

zostaje przeklęty przez miejsce. 

Przestrzeń podhalańska budzi w ludziach nieprzyjemne uczucia również ze względu na 

swoją rozpiętość oraz oddalenie od cywilizacji. Złowrogo wyglądają w tej przestrzeni dawno 

porzucone dobytki, ślady po ludziach, będące pomnikami ich klęski: 

 

     Wchodząc do tej pustej chałupy, zbudowanej tak pierwotnie – bez okien, z 
czarnym, okropnym ogniskiem, zawalonym śniegiem, przypominają się 
wszystkie bajki dziecinne o tych chatach na pustkowiu, stojących w głębi 
strasznych lasów, do których nocami się schodzą wiedźmy i zbójnicy. 
     Na tej pustyni to mieszkanie ludzkie bez ludzi, ten dom bez właściciele i 
gospodarza, do którego nie ma śladu drogi, koło którego nie ma śladu życia – 
razi. Zdaje się, że tu mór przeszedł i wymiótł życie lub że to jakaś zasadzka, 
że jakaś zła siła kryje się po ciemnych kątach lub czai się na poddaszu…489 

 

                                                 
488 Władysław Orkan, O ziemio nędzy, [w:] tegoż, Nowele zebrane, Kraków 1963, t. I, s. 274. 
489 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, dz. cyt., s. 20. 



128 
 

Porzucona chata jest symbolem, przypominającym o niegościnnym charakterze tej ziemi oraz 

nieudanej próbie oswojenia przestrzeni, stanowi zarazem puste miejsce po ludziach, którzy 

przegrali bój z naturą. Opuszczony dobytek stał się znakiem ludzkiej porażki – miejscem 

odstraszającym innych, roztaczającym niemal postapokaliptyczną aurę, jednocześnie 

kojarzącym się z nadprzyrodzonymi, złymi mocami, których należy unikać.490 

Góry są miejscem przeklętym również ze względu na tragedie, do jakich w nich 

dochodzi; w Tatrach istnieje wiele zdradliwych lokalizacji, w których zdarzają się śmiertelne 

wypadki491:  

 

     Do Ludźmierza kto z Przysłopia chciał iść drogą prostą, nie robić koła 
dużego, musiał przechodzić wszystkie wierchy, całe Gorce w poprzek. Inaczej 
nieporada, bo się harde góry z drogi człekowi nie umkną, chyba jakby je 
przedziurawił do znaku na wylot. Idziniery to umieją wiertać nawet skały i 
drogi popod ziemię na mile prowadzić. Powiadali różni ludzie, że od Krakowa 
pójdzie kolej prościutko na Tatry, a wtedyby nie mogła ominąć Przysłopia ani 
obejść Obidowca... Ale to jakoś wnet ucichło, nie słychać już o tym. Jakby w 
swoim rozumieniu inędy umyślili poprowadzić kolej, to Obidowiec byłby 
temu rad, że go nie rozprują, ale za to narodowi stałaby się krzywda. Bo czy to 
na woły spiskie do Nowego Targu, czy na odpust do Ludźmierza, czy też 
kanyindziej, zawdy uciążliwość wielka spinać się po górach. Latem jeszcze, 
jak latem, ale w zimie, jak padnie na okrutne zaspy... Niejeden już tam znalazł 
śmierć swoją na wierchach, niejednego bielutka mogiła nakryła, żeby mu się 
dobrze spało na wiek wieków wieczny.492 

 

Orkan pokazuje, że pokonywanie przestrzeni górskich jest rzeczą trudną, uciążliwą, ryzykowną 

i niebezpieczną, mogącą zakończyć się śmiercią. W przywołanym wyżej cytacie to przestrzeń 

wyznacza szlaki, jakimi poruszają się ludzie; oczywiście wraz z rozwojem techniki swoboda 

podróży staje się coraz większa, ale i tak ostatecznie to człowiek podporządkowuje się 

przestrzeni, ingerując w nią na tyle, na ile ona mu pozwala. Zbytnia poufałość, brak szacunku 

dla przyrody, nierzadko kończy się nieszczęściem. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment 

Księgi Tatr Jalu Kurka, dotyczący niebezpieczeństw, czyhających na człowieka w górach: 

 

     – Tatry pożerają nam ludzi latem i zimą – powiada Mariusz Zaruski, 
najwszechstronniejszy człowiek tych gór […] 
Coraz liczniej wdzierają się ludzie w głąb Tatr. Niektórzy z nich  nie wracają 
stamtąd żywi. 
     – Jako na ten przikłod Klimek Bachleda. Ej to był oreł! Znołeś go, Jędruś. 
     – Bajto! Jo go przecie syjmowoł ze ściany. Nieporada było nablizyć się doń, 
telo było straśnie. Minął sie nom, haj. Oreł był naozaist.493 

                                                 
490 Zob. Jan Zygmunt Jakubowski, Witkiewicz Stanisław, dz. cyt., s 607. 
491 Witkacy miał zwyczaj sporządzania notatek z wypadków do jakich dochodziło w Tatrach; w notatkach znalazła 
się między innymi wzmianka o górskiej tragedii Mieczysława Karłowicza. (Maciej Pinkwart, Wariat z Krupówek, 
Nowy Targ 2015, s. 508.) 
492 Władysław Orkan, W roztokach, Kraków 1953, s. 67. 
493Jalu Kurek, Księga Tatr. Wtóra, Kraków 1982, s. 7. 



129 
 

 

Autor podkreśla, iż w Tatrach ginęli nie tylko amatorzy niedzielnych przechadzek, ale również 

doświadczeni przewodnicy i ratownicy, tak jak wymieniony w cytowanym fragmencie członek 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Klemens Bachleda zmarły śmiercią 

tragiczną podczas akcji ratunkowej. Mimo doskonałej znajomości terenu oraz specyfiki gór 

wystarczy jeden drobny, nieuważny ruch, by doprowadzić do tragedii, ponieważ Tatry nie 

wybaczają najmniejszego błędu.494 

W literaturze przełomu XIX i XX wieku miejsca przeklęte pełniły rozmaite funkcje od 

estetycznej, przez katartyczną, aż po filozoficzną i eschatologiczną; podhalańskie przestrzenie 

budzące grozę sąsiadowały z miejscami świętymi, przez co w sposób naturalny wzmacniały 

odczucie sacrum. Nietrudno zauważyć, że wrażenia estetyczne, wywoływane przez Tatry, 

cechują się dualizmem, gdyż obok miejsc niosących ukojenie zmęczonej zgiełkiem życia 

jednostce, istnieją obszary negatywnie, a nawet destrukcyjnie działające na nią. 

Urokliwość tatrzańskiej przyrody, mimo swego majestatu, bywa zgubna, ponieważ ta 

sama, zapierająca dech w piersiach, przestrzeń potrafi obudzić w człowieku odrazę, 

przerażenie, panikę, strach, poczucie małości, obcości, wyalienowania i grozy, jednocześnie 

może wyzwolić jednostkę od nękających ją problemów (choćby na krótką chwilę), lub stać się 

ziemią przeklętą, miejscem, potęgującym lęki, obawy, fobie, poczucie bezsensu i 

przygnębienia; przyroda zachwyca, wyzwalając dobro lub zło. Potężne masywy skalne 

uświadamiają człowiekowi jego delikatność i bezsilność wobec potęgi przyrody, toteż 

przestrzeń potrafi prowokować rozmaite stany lękowe, prowadzące do depresji a nawet śmierci 

samobójczej, by wspomnieć tylko negatywne oddziaływanie wiatru halnego na psychikę 

ludzką.495 

Przekleństwo przestrzeni podhalańskiej ma dwa zasadnicze źródła – pierwsze związane 

jest z działalnością człowieka, złymi uczynkami brukającymi ziemię, drugie dotyczy natury 

nieprzyjaznej dla życia z rozmaitych powodów: od ukształtowania geograficznego, przez 

groźne zdarzenia atmosferyczne, aż po zjawiska nadprzyrodzone – miejsca nawiedzane przez 

upiory, a także lokalizacje przynoszące człowiekowi pecha.  

Wydawałoby się, iż ziemia przeklęta winna być omijana przez ludzi, jednak jest 

zupełnie inaczej, ponieważ sytuacja życiowa często zmusza człowieka do walki z 

przekleństwem miejsca. Ponadto, ludzie są ciekawi profanum, gdyż strach pociąga i 

                                                 
494 Zob. Janusz Zdebski, Psychologiczne i społeczne uwarunkowania taternictwa, Kraków 1984, s. 187 – 200. 
495 Zob. Małgorzata Szatan, Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych, „Studia Gdańskie” 2012, nr. 31, s. 325 
– 327. 
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hipnotyzuje; tego typu lokalizacje budzą emocje (czasami bardzo silne), uruchamiające 

wyobraźnię, która, w oparciu o konkretne miejsce, buduje jego legendę.  

Nie można oprzeć się wrażeniu, że przestrzeń przeklęta przyciąga człowieka, budząc w 

nim strach, czemu ulegli również młodopolscy pisarze. Lęk jest wpisany w naturę człowieka, 

zaś jego źródeł należy szukać w podświadomej potrzebie oczyszczania psychiki z negatywnych 

uczuć podczas ich przeżywania w oparciu o sztuczne ich wywołanie. Miejsca przeklęte w 

literaturze odwołują się zatem do kategorii katharsis, nie zawsze zauważonej, jednak ważnej 

dla każdego człowieka.496 

 
 
 
4.2.5 Miejsca magiczne 

 

 

Górom od stuleci przypisywano cudowne właściwości; według podań, na ich szczytach 

odbywały się sabaty czarownic, w lasach grasowały wilkołaki, a w grotach diabły gromadziły 

skarby i odprawiały złowieszcze obrzędy. Magia polskich gór w literaturze młodopolskiej nie 

ogranicza się jednak do występowania nadprzyrodzonych istot, gdyż miejsca magiczne 

powiązane są także z zachodzącymi w nich zjawiskami, które nie sposób racjonalnie wyjaśnić: 

cudami, uzdrowieniami, objawieniami, wizjami pochodzącymi z zaklęć oraz praktyk 

okultystycznych. I w końcu, magia Tatr polega na zapierającym dech w piersiach pięknie, 

charakteryzującym się niezwykłą wręcz dynamiką, zależną od pory dnia, roku, pogody, 

oświetlenia oraz od czynników kulturowych nierozerwalnie związanych z tą przestrzenią. 

Tereny górskie mają także moc przemieniania ludzi, ponieważ istnieją miejsca, w których 

dokonały się rozmaite metamorfozy bohaterów, zarówno duchowe, jak i fizyczne; w takim 

przypadku przestrzeń wchodzi w interakcje z człowiekiem, wywierając na niego wpływ i 

kształtując postawy.  

W Drzewiej przestrzeń przepełniona jest magią; istnieje w niej wiele miejsc 

zamieszkałych przez istoty nadprzyrodzone: 

 

     Chmurzyska w tej ciasnocie poczęły się trzeć o się, napierać i zderzać 
kołtuniastymi łubami, aże się ogień począł łyskać i warczenie coraz 
groźniejsze wstawało. 
     A dziwnie rozmaity, choć jednako przeraźny miały wygląd — raz czarne 
zniżały się, raz zaognione, raz ciężkie jak brzemiona, to znowu kosmate z 

                                                 
496 Zob. Tomasz Werka, Jolanta Zagrodzka, Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych, [w:] Lęk: geneza,  - 
mechanizmy, funkcje, pod red. Małgorzaty Fajkowskie i Błażeja Szymury, Warszawa 2009, s. 17 – 25.  
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boków, rozwichrzone. Groza od nich padała na ziemię, ścichłą już, zmiertwiałą 
w strachu. 
     Najwięcej jednak przerażenia słały te, które się na wierchach wsparły. Tam 
bowiem Płanetnicy, zasłonięci zewsząd, czynili w tajemnicy swoje dziwne 
sprawy. Tam doili mgły i ściągali deszcz do olbrzymich worów — tam urabiali 
grad, ścinając krople — tam wałkowali wełnę chmur, zbijając ją 
w gęsty płacht, jak wełnę owczą u folusza — i wiele rzeczy niepojętych. 497 
      
 

W opisanym wyżej wycinku przestrzeni, zjawiska atmosferyczne tworzą aurę pobudzającą 

wyobraźnię, uniemożliwiając weryfikację przedstawianych treści, przez co stają się one 

groźniejsze. Należy zwrócić uwagę, iż autor opisuje nadprzyrodzone istoty, których aktywność 

ukryta jest pod zasłoną chmur, zaś ich obecność manifestuje się, co najwyżej za pomocą 

groźnych dźwięków i pomruków. Magia przestrzeni wzbudza grozę, niepokój, lęk – wszystkie 

te uczucia potęgują wrażenie niesamowitości miejsca oraz dziejących się w nim zjawisk.498 

Wierzenia ludowe szczególne właściwości przypisywały największym lub najbardziej 

charakterystycznym szczytom; nie inaczej jest w przypadku cytowanego utworu Orkana, który 

najstarszego płanetnika umieścił na najwyższym wzniesieniu Gorców – Turbaczu:  

 
          A najstarszy z nich pracował na wierchu Turbacza. Był on jak baca u 
boga. Stamtąd też najgroźniejszy szedł naokół pomruk, tym gniewliwszy, jak 
co nie po myśli szło w onych tajnych sprawach. 
     Zlękłe jak czeladź słuchały go wierchy. Z każdego odpowieści szły — 
pomruki gęste — straszne słowa tajemnej, płanetniczej gwary. 
     Każdy wierch był kuźnią czarną, gdzie swawolną pracą Płanetników 
gotowiły się groty-klęski, mające spaść z ręki boga na ziemię zmiertwiałą. 
     Słudzy Peruna, kołtuniaści, źli i kapryśni w swych dziełach, wysilali całą 
swą moc, aby w krótkich momentach przedburzy przysposobić wszystko, 
czego jeno gniew władcy zapragnie. 
     Po każdym wysileniu próbowali sprawności swych dziełań, jak kowal 
próbuje ostrza rąbanicy, którą odkuł. 
     Odbywała się ta praca tajemna w czeluściach chmur, które się ponad ziemią 
zwarły i uczyniły noc nieprzeniknioną. Naprzeciw ich czarności mrok puszczy 
szarym się widział. 
     Próby kapryśnych dziełaczy powtarzały się coraz niecierpliwiej — 
warczenia groźne — łyskania — pociski trzaskliwe — to jakoby walenie się 
rusztowań podniebnych. A wszystka ta zabawa strachem padała na ziemię.499 

  

Powyższy cytat dokładnie opisuje aktywność magicznych istoty, wchodzących w relację z 

przestrzenią;500 płanetniki „doją mgły”, produkują grad i wełnę z chmur. Dzięki tej interakcji 

elementy przestrzeni ulegają ubaśniowieniu, gdyż ich pochodzenie jest ukazane jako magiczne. 

Pisarz mityzuje przestrzeń tłumaczącą naturalne zjawiska, takie jak grad czy grzmoty, 

                                                 
497 Władysław Orka, Drzewiej, Kraków 1958, s. 13 – 15. 
498 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 314 – 316. 
499 Władysław Orkan, Drzewiej, dz. cyt., s. 13 – 15. 
500 Warto zaznaczyć, że Orkan wyśmiewał głupotę i wiarę w zabobony górali, o czym najlepiej świadczy Opowieść 
o płanetniku. 
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nadprzyrodzonymi siłami. Nie bez podstaw płanetniki znajdują się na wierzchołkach gór, gdyż 

są to miejsca trudno dostępne, dodatkowo bardzo często osłonięte przed ludzkim okiem 

chmurami lub mgłą – taka lokalizacja uniemożliwia obserwację stworzeń, zabezpieczając mit 

przed demaskacją. Orkan użył tutaj ciekawego porównania Płanetnika z Turbacza do Bacy, co 

wskazuje na sposób myślenia analogiami między światem ludzkim a nadprzyrodzonym. 

Stworzenia te nie były bogami, lecz zaczarowanymi rzemieślnikami wykonującymi swoje 

zajęcia. Nieprzypadkowy jest także szczyt, na jakim Płanetnik-baca pracuje – Turbacz, 

stanowiący najbardziej znane i rozpoznawalnie wzniesieniem Gorców, toteż sama lokalizacja 

nobilituje pracującą w niej istotę.501 

Magia gór oddziałuje na bieg podhalańskiego czasu, który ulega deformacjom. W 

twórczości Nowickiego czasoprzestrzeń tatrzańska poddaje się mistycznym załamaniom; czas 

zostaje zaklęty w przestrzeni. Czarodziejska atmosfera Tatr sprawia, że przeszłość trwa w 

teraźniejszości – miejsce zagina czas, wychodząc poza jego bieg.502 Góry jawią się jako „runy 

przedwiecznej zagadki”, by przywołać tylko sonet Zawrat, z którego pochodzi cytowana fraza: 

 

Stanąłem na przełęczy… świat czarów przede mną! 
Wzrok zdumiony weń topię – podziw duszę tłoczy… 
Dołem – stawy czernieją, jak piór pawich oczy, 
W górze – pieśń!… ale myślą stworzoną nadziemną. 
 
Pieśń runami granitów pisana przede mną! 
Skamieniały sen Stwórcy, dumny sen, uroczy! 
Tam – ku krańcom pustyni gwiazda dnia się toczy, 
Płoną szczyty – tam z głębin wstaje wieczór ciemno. 
 
Siadłem; – cisza w górach – oko stawów drzymie’ 
Patrzę w Tatry, w te runy przedwiecznej zagadki; 
Chciałbym przejrzeć, przeniknąć jej myśli olbrzymie. 
 
Wiatr-bajarz lekkim palcem strunę marzeń trąca, 
z wolna uchodzą z serca goryczy dostatki, 
O! tu siedzieć i słuchać, i dumać bez końca!503 

 

Przestrzeń tatrzańska jest zaczarowaną przechowalnią informacji „zapisanych w granicie”. 

Czas został zaklęty przez przestrzeń, ponieważ przeszłość i teraźniejszość przeplatają się 

wzajemnie trwając jednocześnie. Podmiot przebywając w takim miejscu ulega jego magii, która 

po części sam generuje, gdyż patrząc na góry z perspektywy teraźniejszości, równocześnie cofa 

się w czasie, zastyga w danej chwili oraz płynie z linią czasu rzeczywistego w stronę przyszłości 

                                                 
501 W Drzewiej autor wyszedł poza lokalne wierzenia, odwołując się do mitologii słowiańskiej, co uczynił 
przywołując postać Peruna. 
502Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 265. 
503 Franciszek Nowicki, Zawrat, [w:] tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 30. 
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– zostaje wciągnięty w metafizyczny wir elementarnych zdarzeń wszechświata, dziejących się 

w tej samej chwili pod Tatrami. Człowiek wchodzi tu w zupełnie inny wymiar, stając się jego 

częścią; jego smutki, troski i problemy zostają w zupełnie innej czasoprzestrzeni, a zatem 

przebywanie w takim miejscu ma charakter katartyczny, gdyż podmiot mówi wprost, iż „z 

wolna uchodzą z serca goryczy dostatki”. Magia otoczenia może spowodować, że jednostka 

zapomina o miejscu, z którego przyszła. Przestrzeń Tatr odgradza człowieka od problemów, 

uśmierzając wszelki troski i zmartwienia –  góry mają w sobie coś hipnotyzującego, podobnie 

jak przestrzeń kosmiczna, przyciągają do siebie, obserwującego je człowieka.504 

Niesamowitość, w przytoczonym wyżej wierszu Nowickiego, nie ogranicza się do 

czwartego wymiaru. Możemy odnaleźć ją na każdym kroku; już na samym wstępie 

dowiadujemy się, że opisywana przestrzeń jest „światem czarów”, stanowiącym 

wyodrębniony, zamknięty określonymi granicami, obszar cudów, dziwów, piękna i mistycznej 

tajemnicy. Człowiek, spoglądając na góry, doświadcza metafizycznych doznań; ma niejako 

wgląd w Boską tajemnicę, gdyż obserwuje „Skamieniały sen Stwórcy”, na który spogląda z 

innej niż dotychczas perspektywy.505 

Również Tetmajer zauważył magię podhalańskiego czasu, by przywołać fragment 

Ciemnosmreczyńskiego lasu: 

 

Tam w pustce, ciemnych jezior głąb, 
ciemnosmreczyński szumi las, 
skał głuchych nad wodami zrąb, 
uśpiony, wiekuisty Czas...506 

 

Koniecznie należy zwrócić uwagę na przymiotnik, jakim został określony czas – jest on 

wiekuisty, czyli z jednej strony odwieczny, prastary, pradawny, z drugiej bezmierny, trwający, 

nieskończony, a zatem niepoliczalny i niezmierzalny – są to właściwości metafizyczne, 

mityczne, nacechowane tajemniczością i magią. Użycie wielkiej litery w słowie „Czas” 

powoduje, iż ulega on animizacji, stając się odrębnym, nadprzyrodzonym bytem, formą 

istnienia, żyjącą w określonym miejscu, które tak naprawdę jest tutaj najważniejsze, gdyż 

dzięki topografii przestrzeni czas może przybrać taką, a nie inną postać; miejsce zaklina czas, 

stający się jednocześnie jego częścią.507 

                                                 
504 http://www.diablak.zawoja.pl/3_2000/13.html (odczyt z dnia 10 stycznia 2018 r.) 
505 Zob. Jakub Knap, Niesamowitość i groza w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego: (rekonesans 
badawczy), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2008, nr. 8, s. 44 – 46. 
506 Kazimierz Tetmajer, Ciemnosmreczyński las, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 727. 
507 W Na Skalnym Podhalu odnajdujemy wiele miejsc niezwykłych – magicznych. Podtatrze jest przestrzenią, na 
której dzieją się niespotykane gdzieindziej, nadprzyrodzone zjawiska. W opowiadaniu Zimowe panny albo o 
Maćku który przepadł w górach, bohater tańczy razem ze zjawami. Również tytułowy Dziki juhas został porwany 
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 Także w Nietocie przestrzeń Tatr pełna jest magii, nadprzyrodzonych, 

niewytłumaczalnych zjawisk oraz załamań czasoprzestrzennych.508 Arjaman, wraz ze swym 

nauczycielem, swobodnie wędruje w czasie, oglądając ważne chwile w dziejach Polski, 

spotykając przy tym dusze ludzi zmarłych, ważnych dla kultury i narodu polskiego:509  

 

     Idą… 
     Żywi czy umarli? różne postacie na przestworzu tysiąclecia z Polski 
dawnej i obecnej, od Krymu i Kaniowa – do Wenety i Żmujdzkich puszcz. 
[…] 
     W tłumie poznaje się Samuela Zborowskiego, z dawniejszych bojów 
Zawisza Czarny ze skrzydłami, Mag Litwor, dzierżący młot z kuźni pod 
Ornakiem, Mickiewicz, Norwid, księżycowa twarz Słowackiego, 
Cieszkowski, Hoene-Wroński, Kopernik. Opodal samotny Krasiński. 
Mieszkańcy Turowego Rogu. I wielu innych, nieobjętych tą kroniką 
bohaterów Dramy współczesnej.510 

 

Miciński zdaje się sugerować, iż czas i przestrzeń nie są wartościami stałymi; cała scena ma 

charakter baśniowy511 (magia Tatr jest na usługach idei), zaś góry stanowią symbol 

odwiecznego porządku wszechistnienia.512 Specyficzne właściwości miejsca umożliwiają 

bohaterom spojrzenie w przeszłość, które ma wydźwięk patriotyczny –  Tatry stają się kolażem 

miejsc, mieszczącym w sobie Wilno, Warszawę, Wawel, jak i Himalaje.513 Góry tworzą 

magiczne, przepełnione witalnością, uniwersum polskości i nie tylko – są przestrzennym 

portalem, pozwalającym poruszać się w określone miejsca.514 Jest to coś więcej, niż zdolność 

metamorfozy, gdyż umiejętność przekraczania granic czasoprzestrzennych, dających szansę 

udania się w dowolne miejsce, przy nieograniczonych możliwościach poruszania się na osi 

czasu, czyni z Podhala nie tyle centrum wszechświata, ile całe, kompletne uniwersum istniejące 

poza czasem i poza przestrzenią, kreując wizję odpowiednią do zaistniałych okoliczności i 

                                                 
przez upiory. W innych utworach, z przywołanego zbioru Tetmajera, co rusz to napotykamy zarówno diabły jak i 
anioły pojawiające się w tatrzańskiej przestrzeni. 
508 Urszula M. Pilch, „Tatry” Tadeusza Micińskiego – próba interpretacji, „Ruch Literacki” 2017, z. 6, s. 648 – 
649. 
509 Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 347. 
510 Tadeusz Miciński, Nietota, dz. cyt., s. 286. 
511 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Mityzacja baśni: baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego, „Pamiętnik 
Literacki” 1994, nr 1, s. 63. 
512 Zob. Wojciech Gutowski, Tadeusza Micińskiego zmagania z prozą, [w:] Czytać Tadeusza Micińskiego, pod 
red. Antoniego Czyża, Marcina Pliszka i Sławomira Sobieraja, Siedlce 2016, s. 29. 
513 Zob. Jan Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978. 
514 Zob. Elżbieta Flis-Czerniak, „Vita Nuova”. Mesjański witalizm i młodopolskie projekty odrodzenia 
narodowego. Przypadek Tadeusza Micińskiego i Wincentego Lutosławskiego, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, 
pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 213 – 217. 



135 
 

potrzeb.515 Wojciech Gutowski zauważył, iż wizyjność (obok autotematyzmu) manifestuje się 

w Nietocie na rozmaite sposoby: 

 

Wizjoneryzm może przejawiać się różnorodnie, dwa pierwsze rozdziały 
rozwijają imaginację lucyferyczną, a zarazem są manifestem wyobraźni 
apofatycznej, który podkreśla konieczność niemożliwego – a w każdym razie 
w pełni nigdy nie zrealizowanego – mówienia o Niewypowiedzianym. […] 
Wizjoneryzm na poziomie ontologii rozwija i komplikuje nietożsamości 
czasoprzestrzeni, figur bohaterów i perspektyw transcendencji, odkrywa 
traumatyzm bycia…516 

 

Magia miejsca potrafiła wpływać na stan emocjonalny człowieka, który dawał się 

ponieść miłosnemu uniesieniu za sprawą specyficznej aury, jaką roztaczały góry – przestrzeń 

stawała się afrodyzjakiem, dopasowującym się do uczuć bohaterów, potęgującym ich doznania: 

 

     I tak rozkosz zagłębiania się w góry, ukochania kwiatów, wymiany 
spojrzeń, wstrząsających dziwnie całym systemem nerwowym, składa się na 
całość, pełną niezwalczonego czaru i niezapomnianego światła w szarzyźnie 
dziennej egzystencji.517 

 

Doświadczanie fizyczne gór, obcowanie z nimi, oddziałuje na stronę uczuciową człowieka, 

niejednokrotnie wkomponowując się w flirt bohaterów. Czar przestrzeni pozwalała zapomnieć 

o szarym, brudnym, pełnym cierpienia i obowiązków świecie, ubaśniawiając rzeczywistość, 

tworząc nowy wymiar, będący przeciwieństwem szarych, zatłoczonych przestrzeni 

miejskich.518 

Miejsca magiczne to również lokalizacje, których pochodzenie jest uważane za 

nadnaturalne. Za przykład może posłużyć tutaj krótki utwór Jana Kasprowicza, zatytułowany 

Morskie Oko:  

 

     – Ni ty moja córka, ni to wnuki Morskiego! Rozpłyń się w własnych łzach, 
a dzieci twe niech się w nich potopią! 
     Tak ją przeklął ten starzec. I wszystko od razu w kamień się obróciło. 
     Wyrosły te góry – i Żabie, i Rysy, i Mięguszowiecki, i Cubrzyna, i Wrota, 
i Miedziane, i wszystkie te, co je widzicie naokoło.  
   A ta haw! turnica, co się nazywa Mnich, powstała przez to, że ów węgierski 
książę, przerażony, za mnicha się przebrał, jak ongi, kiedy u wrótni 
klasztornych dziewki dopukiwał, i uciec chciał, ale przekleństwo miało kroki 
bardziej wartkie i drogę mu zastąpiło.  

                                                 
515 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Mityzacja baśni: baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego, ”Pamiętnik 
Literacki” 1994, nr 85/1, s. 63 – 68. 
516 Wojciech Gutowski, Tadeusza Micińskiego…, dz. cyt., s. 26.  
517 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 189 – 190. 
518 Zob. Tomasz Weiss, W sprawie „Sezonowej miłości”, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 47/1, s. 314 – 316. 
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     Widzący to, pani do wróżek w strasznej rozpaczy o pomoc szła, ale te 
niczego uradzić nie mogły, jeno każda, po jednym dziecku porwawszy, 
uciekać poczęła.  
     Ale kamienie rosły, że przejścia już żadnego nie było. Wróżki z onymi 
dzieciętami siadły i pewnej śmierci czekały.    
     Nic naokrąg nie usłychnąłeś, tylko jęki, płacz i żałowanie, że ginąć z 
żałości. Dzieci matki nawoływały, a onać, nadbiegłszy, płakała z nimi i 
płakała, jak ta Siklawica, co z szumem spływa ku Roztokom.  
     I wiecie, z tych łez zrobiło się siedem stawów, a rosły tak, że się one 
niewiniątka w nich potopiły – w każdym stawie jedno dziecię leży. 
     A księżna, chcąc uciec przed rosnącą tą wodą, schroniła się na wielką 
turnię, na Rysy, i tu oczy do cna wypłakała. 
     Jedno z nich spłynęło z wirchu – wiecie, tym żlebem, gdzie teraz zalega 
śnieg wieczysty, i utworzyło staw, który, że powstał z oka córki Morskiego, 
od tych czasów Morskim Okiem się zwie.519 

 

Opowiadanie przedstawia legendarne pochodzenie autentycznych miejsc, które, według 

podania, mają swe źródło w klątwie rzuconej przez Morskiego na córkę, po tym, jak, wbrew 

woli ojca, poślubiła cudzoziemca. Wszelkie baśnie i podania, wyjaśniające kształt przestrzeni, 

ukazujące jej ponadnaturalne pochodzenie świadczą zarówno o wyjątkowości oraz magii 

miejsca, a czasami o jego świętości. Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, iż tylko 

szczególne lokalizacje przestrzenne doczekały się legend. Nie ulega wątpliwości, że również 

na terenach nizinnych ludzie wyjaśniali pochodzenie poszczególnych, naturalnych terenów, 

nadprzyrodzonymi siłami (rozmaite wąwozy, gaje, lasy, rzeki, jeziora, strumienie), jednak 

specyfikacja górskiej przestrzeni w sposób szczególny pobudzała wyobraźnię; niemal z 

każdym ze szczytów wiąże się jakaś magiczna historia czy to związana z sabatem czarownic 

na Babiej Górze czy też ze śpiącymi rycerzami w grotach Giewontu. 

Zaczarowana aura gór ma różne barwy o niezwykle subtelnych odcieniach, gdyż magia 

to dla młodopolan nie tylko nadprzyrodzone zjawiska oraz fantastyczne postaci, ale zwłaszcza 

piękno natury, układające się w baśniowe kształty i barwy.520 

 

     Coś potwornego było w tej rozpętanej wściekłości, w tych zębcach 
łyskliwych i w tych zawziętych, olbrzymich pazdurach fal. 
     Lecz światła gęste, srebrzące to wszystko, baśniły rzecz całą, iż wydawała się 
patrzącej na to pasterce po tych strasznościach burzy jak jakiś dziw ze świata 
bajek — jak biały, huczący sen. 
     Do tego przydawał się też widok polanki, która przy cichych rozbłyskach 
wyjawiała się oczom co chwila jako srebrzysta ścierń. 
     Polanka ta rozszerzała się i zataczała w dolinę otwartą, w którą też kerdel, 
wiadomy drogi, zawrócił. Huk roztoki cichnął, oddalał się, odpływał na dół. 
     Błyski rzedniały i cofały się za ustępującymi na wschodnią północ chmurami. 
Nad wierchami zachodu przetarło się niebo — i jak okno gościnne po długim 

                                                 
519 Jan Kasprowicz, Morskie Oko, [w:] Podania, legendy, baśnie polskie, opracowała Barbara Włodarczyk, 
Kraków 2004, s. 61. 
520 Zob. Jerzy Banach, Tatry malownicze. Polski pejzaż górski 1800-1950, [w:] Sympozjum “Góry w kulturze 
polskiej”, Kraków 1975. 
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błądzeniu, płat zieleni z gwiazdami paru się wyświecił. Pasterka dziękczynne 
oczy podniosła ku temu oknu i raźniej za owcami szła.521 

 

Zachodzące w górach, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak burze, gradobicia, 

wichury, lawiny, a nawet trąby powietrzne przeplatane błękitem bezchmurnego nieba, znacznie 

mocniej oddziałują na ludzką percepcję i wyobraźnię, niż te, występujące w terenach miejskich. 

Tatry, w sposób właściwy dla siebie, tworzą specyficzne cienie powstałe na skutek 

rozcinających niebo błyskawic, uginających się pod wiatrem „smreków” czy szybujących z 

niezwykłą prędkością chmur burzowych. Do tego należy dodać ukazaną przez poetów grę 

świateł, kolory odbitych od stawów i potoków górskich promieni słońca, malowniczych 

wschodów i zachodów. Towarzyszące temu odgłosy przyrody, wzmocnione i zniekształcone 

echem, odbijającym się od tatrzańskich szczytów, stwarzają magiczną atmosferę. Dla 

przybyłych tu na przełomie XIX i XX wieku artystów oraz mieszczan, przyzwyczajonych do 

widoku fabryk, kominów i sinego nieba, przestrzeń ta była istnym cudem; zostali oczarowani 

miejscem, które stało się dla nich jakimś pradawnym światem dziwów i magii.522 

W sposób niezwykły, wręcz baśniowy, opisał Tatry zimą Stanisław Witkiewicz: 

 

     Oblane blaskiem słońca, pokryte grubą warstwą śniegu, spiętrzone piramidy 
skał rzucają, jedna na drugą, milowej wielkości płaty błękitnych cieni. Światła, 
odbite od tysiąca różnie pogiętych płaszczyzn, wysyłają gdzieś w przestrzeń 
swoje drżące promienie, wsiąkające w mroki cieniów, które napełniają 
dziwnymi tonami barw nikłych, łączących się z błękitem nieba i tworzących ze 
skalnej ściany jakieś wodne przezrocza. […] 
     Słońce, wstające gdzieś za Hawraniem, przechodząc ponad śnieżnymi 
ścianami, otwierając coraz to nowe płaszczyzny, przesuwając światła na miejsce 
cieniów, mroki na miejsce blasków, zachodząc za grzbiety wirchów, porusza 
cały ten chaotyczny świat kształtów, tworząc coraz to nowe dziwy, nadając coraz 
to nowy charakter pojedyńczym górom. To je rozlewa w białe i jasne pola, to 
piętrzy w ciemne, fioletowe piramidy. Kiedy przyjdzie ponad Giewont, robi z 
niego jakąś falę, stającą dęba, nad którą białe i lśniące śniegi Czerwonego 
Wirchu kipią jak piana.523  

 

Fascynująca dynamika przestrzeni, objawiająca się w zmienności kształtów, grze cieni, świateł 

i kolorów, nadaje Tatrom magiczny charakter. Pisarzowi udało się osiągnąć efekt baśniowości, 

nie odwołując się do żadnych nadnaturalnych zjawisk – wręcz przeciwnie: niezwykła dbałość 

o kolorystyczne szczegóły sprawia, że tekst jest realistyczny. Czarodziejską aurę opisowi gór 

nadał kunszt poetycki i wrażliwość estetyczna malarza, spoglądającego na Tatry, ale nie tylko 

– główną rolę w ubaśniowieniu opisu odegrała sama przestrzeń i jej piękno uchwycone przez 

                                                 
521 Władysław Orkan, Drzewiej, Kraków 1958, s. 25. 
522 Zob. Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, dz. cyt., s. 533 – 535. 
523 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s.17 – 18. 
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artystę.524  Warto zaznaczyć, że największe wrażenie robił powyższy opis na ludziach, którzy 

nigdy nie widzieli Tatr, lub znali je tylko z grafik, fotografii, artykułów lub opowieści.525 

Wiele jest miejsc, które w wierzeniach góralskich mają nadprzyrodzone właściwości, 

by wspomnieć grotę przy Skale Pisanej, w której, według podań, znajduje się kaczka, znosząca 

złote jaja, hufce króla Bolesława oraz kość Janosika.526 Podhale jest przestrzenią magiczną 

również dzięki gwarze, posiadającej szczególny wydźwięk na tym terenie. Witkiewicz 

przypisywał jej czarodziejski charakter, widząc w mowie górali coś atawistycznego, 

osobliwego, podniosłego i tajemniczego – coś, co sprzyja sakralizacji, ale i wypełnia przestrzeń 

nieopisaną, nadprzyrodzoną aurą.527 

Młodopolska fascynacja metafizyką, czarami i tym, co tajemnicze, nieznane, nie dające 

się wpisać w ramy racjonalizmu, sprzyjała tworzeniu literackich, magicznych lokalizacji na 

Podhalu. Wszystko to, co niewytłumaczalne, wykraczające poza ludzkie rozumowanie, zostało 

otoczone aurą magicznej poświaty, jednak należy zaznaczyć, iż za takie nacechowanie 

przestrzeni odpowiada w dużej mierze wyobraźnia – również ta pisarska.  

 

 

 

4.2.6 Miejsca-widma 

 

 

W epoce Młodej Polski odnajdujemy teksty, w których przestrzeń stanowi 

zniekształcone echo miejsc rzeczywistych. Literatura związana z Podhalem ukazuje całkowicie 

zmyślone obszary osadzone w realnym otoczeniu Tatr, bądź lokalizacje, będące 

zdeformowanym odbicie istniejącego miejsca. Wielki słownik języka polskiego mówi, że 

widmo to: 

 

zjawa osoby nieżyjącej, będąca złudzeniem wzrokowym lub wytworem 
wyobraźni; duch, mara widziadło.528 

 

                                                 
524 Zob. Franciszek Ziejka, Widzenia z Miedzianego. O „Panoramie Tatrzańskiej” kilka słów, [w:] Góry-Literatura 
– Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2013, s. 23 – 25. 
525 Zob. Jan Zygmunt Jakubowski, Witkiewicz Stanisław, dz., cyt., s 607. 
526 Zob. Jarek Majcher, Śladami pierwszych turystów i fotografów. Tatry i Pieniny, Opole 2017, s. 56. 
527Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 59.  
528Ewa Dereń, Edward Polański, Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009, s. 893. 
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W niniejszej rozprawie widmowość będzie rozumiana zgodnie z powyższą definicją, jednakże 

odnosić się będzie nie do człowieka, lecz przestrzeni. 

Wszelkie metamorfozy miejsca, jego przekształcenia oraz nadbudowy, służyły różnym 

celom, takim jak tworzenie nastroju grozy, wzmocnienie ideowego przekazu lub mogły 

posiadać wymiar czysto artystycznego (estetyczny). Podobnie jest z widmami miejsc, które 

również są specyficznym odbiciem rzeczywistości – autorzy, bazując na świecie realnym, 

konstruowali miejsca nacechowane przestrzennymi niedopowiedzeniami, niedookreśleniami i 

niewiadomymi.529 Ich widmowe odpowiedniki znajdują się na granicy między tym, co znane a 

nieznane, pomiędzy pamięcią a zapomnieniem, między tym, co materialne a duchowe, 

metafizyczne, emocjonalne, stanowiąc pomost, łączący marzenia, jawę i sen.530 Prócz 

onirycznego charakteru, miejsca-widma mają w sobie nierzadko coś odurzającego, 

przypominającego narkotyczną wizję czy też malignę.531 

W sonecie Sen tatrzański Nowickiego, to właśnie sen jest generatorem widma 

stworzonego na bazie prawdziwej, tatrzańskiej przestrzeni: 

 

Sen, łzy moje otarłszy, wiódł mnie w kraj ułudy… 
Bramą skalną nad nurtem kłócącym się z ciszą 
Wszedłem w kraj, kędy myślom moim towarzyszą 
Myśli Stwórcy poety – w głaz chwycone cudy. 
 
Z obu stron snów pałace, skalne wielkoludy, 
Białe zamki zaklęte na błękitach wiszą, 
Zaczarowane lasy ciemną pierś kołyszą, 
Na kwiatach łąk śpią czarne, marzenia i złudy. 
 
Srebrna lawa potoku tam szumi, szeleści… 
Myśl kołysze i  śniącą unosi ze sobą 
Po tej pięknej i wolnej od troski krainie. 
 
Dziś – daleko ode mnie ten kraj bez boleści! 
Czasem tylko, gdy oczy ściemnieją żałobą, 
Wspomnę sen, który wiódł mię w Kościelisk Dolinie.532 

 

Widmo stanowi miejsce ucieczki od rzeczywistości, jednocześnie stworzona lokalizacji ma 

charakter terapeutyczny, gdyż jest to „piękna i wolna od trosk kraina” pozbawiona „boleści”. 

Sen przywiódł obrazy rozpamiętywane przez podmiot – podświadomość przypomina 

                                                 
529 Zob. Adam Lipszyc, Na placu. Widma przestrzeni, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 72 – 74. 
530 Zob. Urszula Konarska, Gdy wszystko przechodzi w swoje przeciwieństwo – próba uściślenia zasad 
funkcjonowania techniki onirycznej w „Córce łupieżcy” Jacka Dukaja, [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze 
i kulturze, pod red. Pauliny Poterały, Katarzyny Ossowskiej i Michała Sadowskiego, Łódź 2017, t. 2, s. 117 – 118.  
531 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnabule: (o młodopolskiej konwencji onirycznej), „Teksty: teoria 
literatury, krytyka, interpretacja” 1973, nr 2, s. 64 – 78. 
532 Franciszek Nowicki, Sen tatrzański, [w:] tegoż, Wybór poezji, Kraków 1960, s. 37. 
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człowiekowi ważne dla niego miejsca. Paradoksalnie pamięć została obudzona przez sen, 

łączący się z widmowością wspominanego miejsca; stworzone przez sen widmo ma dodatkowo 

aurę magiczną („w głazach chwycone cudy”, „białe zamki zaklęte”, „zaczarowane lasy”), 

sakralną oraz estetyczną i, jak każde widziadło, charakteryzuje się niepowtarzalnością. 

Niezwykle ciekawy jest tutaj motyw snu w śnie – poeta stwierdza: „na kwiatach łąk śpią czarne, 

marzenia i złudy”; przywołane zdanie pogłębia uczucie nieuchwytności, widmowości, magii 

oraz tajemniczości miejsca, wprowadzając lekki niepokój (epitet „czarne” nanosi pewien 

dysonans do opisywanego miejsca). 

Widmowość przestrzeni odnosi się także do kategorii fantazji, stanowiącej złożoną 

kwestię, gdyż, jak zauważyła Elżbieta Rybicka, wyobraźnia: 

 

[…] oscyluje pomiędzy rojeniem, widziadłem, fantazją, tworzeniem obrazów 
mentalnych, kreacją, ale bywa też władzą poznawczą i siłą twórczą.533 

 

Wyobraźnia (i to wszelkiego rodzaju: emocjonalna, intelektualna, plastyczna, geometryczna) 

jest podstawowym elementem, odpowiadającym za tworzenie miejsc-widm. Widmo 

przestrzenne może zostać skonstruowane w oparciu o fantazję jednostki, lub bazować na 

wyobraźni zbiorowej, mocno powiązanej z tradycją danego miejsca oraz jego historią. Widmo 

zbudowane w oparciu o imaginację jednej osoby ma zazwyczaj charakter personalny, dotyczy 

przeszłości (lub przyszłości – rzadziej teraźniejszości) podmiotu, wiążąc się z jakimś 

wydarzeniem ważnym dla niego oraz z konkretną przestrzenią, tudzież jej wycinkami. 

Oczywiście nie zawsze tak jest, ponieważ widmo tworzone przez jednostkę nie musi dotyczyć 

jej osobistych przeżyć, co nie zmienia faktu, iż powstała struktura może służyć celom 

społecznym, patriotycznym czy politycznym. Tego typu konstrukcje odwołują się do 

wyobraźni zbiorowej oraz do wspólnego dziedzictwa i kultury, by wspomnieć Nietotę. 

Widmowość przestrzeni związana jest także z kategorią pamięci, gdyż często miejsca, 

do których człowiek wraca myślami po latach, ulegają zniekształceniu, nabierając cech 

onirycznych. Władysław Orkan we wstępie do Drzewiej pisał: 

 

     Śni mi się rzeczywistość, którą znałem, nim zmarła, choć urodziłem się na 
jej pogrobie; mam to uczucie-wiedzę, iż na nią patrzyłem. Chciałbym, iżby 
odżyła przez mój sen o niej — iżby odżyła w śnie. To jest umiłowanie 
przeszłości, czy też przyszłości — jedna rzeczywistość, którą z przykrością 
śnimy, jest obecne i my w nim. Któż naszą rzeczywistość będzie znowu śnił z 
umiłowaniem?... 

                                                 
533 Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, dz. 
cyt., s. 202. 
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     Śni mi się tedy rzeczywistość-baśń: roztoki lasem nie tkniętym pokryte, 
pełne tajemnych dziwów i samorodnych tworów.534 

 

Ta zapowiedź rekonstrukcji przestrzeni wiąże się oczywiście z kategorią pamięci i niepamięci, 

chociaż trudno tutaj spodziewać się jakichś konkretnych wspomnień. Odbudowa utraconej 

przestrzeni bazuje w dużej mierze na indywidualnych wyobrażeniach odległego w czasie 

miejsca oraz wywoływanych przez przestrzeń uczuciach i emocjach. Na wpół senny charakter 

opisywanej przestrzeni sprawia, że staje się ona krucha, przypominając marę, znikającą zaraz 

po przebudzeniu.535 Obrazy składane z wielu fragmentów, wydobywanych z odległej 

przeszłości, są dość niestabilne, mgliste, jakby zanurzone we śnie; już same kompozyty miejsca 

stanowią potłuczone widmo tego, czym kiedyś było – są luźnymi odbiciami przestrzeni 

nieistniejącej. Stworzona (wyobrażona) w taki sposób lokalizacja ma charakter skrajnie 

indywidualny i stanowi wariację, czy też raczej interpretację, indywidualnej historii człowieka, 

toczącej się w dookreślonej przez narratora przestrzeni – miejscu od dawna nie istniejącym, 

niedostępnym, przeobrażonym na rozmaite sposoby przez mijający czas.   

Literatura wielokrotnie czyniła z miejsc autentycznych ich widmowe odpowiedniki, 

przy czym dochodziło do różnych zawirowań przestrzennych, w wyniku czego powstawały 

kolaże, zbudowane z wielu miejsc, przez co stawały się jakby oderwane od rzeczywistości, zaś 

stworzona w taki sposób całość sprawiała wrażenie zawieszenia między różnymi wymiarami 

tego samego świata; cały wszechświat ograniczał się do tych niewielkich zlepków przestrzeni, 

posiadających najczęściej znaczenie symboliczne, jak to ma miejsce niejednokrotnie w Nietocie 

Micińskiego, której przestrzeń literacka została skonstruowana na zasadzie przekształcenia, 

modyfikacji lub nadbudowy miejsca w oparciu o tatrzański fundament. Autor stworzył całą 

infrastrukturę podziemnego świata, mieszczącego się pod Tatrami, stanowiącymi obszar 

wyobrażony, nie mający nic wspólnego z rzeczywistą topografią. Przestrzeń w Nietocie 

częściowo ulega mocnej deformacji, częściowo zostaje stwarzana na nowo;536 Tatry 

Micińskiego opasane są oceanem, zaś same góry stanowią ogromny masyw zestawiany z 

Himalajami – są to tereny dzikie, prastare, z bogatą szatą roślinną;537 góry stanowią również 

przestrzeń, w której żyją nadprzyrodzone, tajemne stworzenia, takie jak jednorożce.538 Warto 

w tym miejscu przytoczyć opis wnętrza Giewontu: 

                                                 
534 Władysław Orkan, Drzewiej, Kraków 1958, s. 5. 
535 Zob. Jennifer M. Windt, Sny, świadomość i jaźń. Perspektywa filozoficzna, „Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 338 
– 340. 
536 Zob. Małgorzata Baranowska, Miciński: między poezją a snem, „Teksty: teoria literatury, krytyka, 
interpretacja” 1973, nr 2, s. 96 – 102. 
537 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 410 – 411. 
538 Zob. Krystyna Bezubik, Tatry huczą gnozą!..., dz. cyt., s. 78. 
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     Rozwarły się podziemia Giewontu. 
     Olbrzymie sale, kurhany, wielkie posągi dawnych gontyn. 
     Na ścianach freski. Z pochodnią zapaloną przygląda się im Mag Litwor. 
     - - - Lasy minione. Ruiny dawnych grodów królewskich, wody modre, 
spadające w wodospadach, na których księżyc łamie się pręgą spektru – 
kanały, niby na Marsie, użyźniające pola; łąka morza, które się zda rzeką 
zamkniętą w kamiennym łożu niezmierzonych po obie strony wieczornych 
pustyń. 
     A więc te góry są cmentarzem mogił skalnych! widmowy wapień Giewontu 
istotnie kryje widma? W świątyni jego wykute filary, głębokie sale i zamarzły 
mrok.539 

 

Opisana wyżej lokalizacja jest w całości wymyślona przez autora, który wykorzystał 

autentyczną przestrzeń górską, budując na jej bazie zupełnie nową rzeczywistość. Widmowość 

miejsca została wzmocniona przez fantastykę, z kolei nadnaturalność i baśniowość 

przedstawionej przestrzeni sprawia, że wydaje się majakiem niczym fatamorgana na pustyni. Z 

jednej stronty jest to miejsce zbudowane w oparciu o historię („ruiny dawnych rodów 

królewskich”), z drugiej o wiedzę naukową, sprawiającą wrażenie, iż opis jest bardzo 

nowoczesny. Zostało to osiągnięte poprzez użycie porównania do kanałów na Marsie, co 

nawiasem mówiąc nadaje przestrzeni wymiar kosmiczny, opisywane miejsce staje się częścią 

wszechświata, ma wydźwięk transcendentny, zaś czasoprzestrzeń ulega czemuś na kształt 

załamania, gdyż nie obowiązują tu prawa fizyki, lecz pewien duchowy (międzygwiezdny) 

porządek. Miejsce staje się ideą, wiedzą, tradycją, historią, jest jednocześnie przeszłością, 

teraźniejszością i przyszłością, ulegając zarazem dematerializacji, a zatem przybiera formę 

widma.540 

Również Jan Kasprowicz w opowiadaniu O śpiących rycerzach w Tatrach skonstruował 

mityczną, a zarazem widmową przestrzeń na rzeczywistym szkielecie Tatr, przez którą jeden z 

wojowników wiódł pastuszka:541 

 

Ściany powyżłabiane w najdziwniejsze kształty, ni to kwiaty, ni to drzewa, ni 
to  ściekające fale, ni to figury przecudne. Z góry zwieszały się jakby w kamień 
obrócone złotogłowia, co to ich pełno rośnie w Tatrach, albo paprocie 
przeróżne i inne zioła; z ziemi wyrastały żółtawe, przejrzyste niby alabaster, 
głaźne pnie jakby jakichś świerków odartych z gałęzi, a tak dźwięczące, że 
kiedy rycerz, co wędrował z pastuszkiem, dotknął się ich przypadkowo, to po 
całej jaskini rozlegało się najgłośniejsze brzmienie organów. 
     Przebyli kilka krużganków, natrafili na kaplicę, na ołtarze ze złocistego 
głazu, na skamieniałe wodotryski, na błękitne jeziora i stawy, a w niektórych  

                                                 
539 Tadeusz Miciński, Nietota, dz. cyt., s. 30. 
540 Zob. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Młodzian dobierający oręża. Panteistyczny witalizm Micińskiego, [w:] 
Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch, 
Kraków 2016, s. 234 – 240. 
541 Zob. Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, s. 266 – 272.  
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miejscach jakby na nagrobki rozrzucone po cmentarzysku, aż wreszcie 
wkroczyli do sali tak wielkiej, że jej okiem nie wymierzysz. 
     I tutaj ów pastuszek, już ośmielony, ujrzał przed sobą obraz, jakiego ani 
przedtem, ani potem nigdy w życiu nie oglądał. Nieprzeliczone rzędy rycerzy 
w hełmach i zbrojach pozłocistych, ze skrzydłami u ramion, z szerokimi 
mieczami w ręku, na pięknych siedziały rumakach, przyodzianych 
kosztownymi kobiercami i skórami z lampartów, lwów i tygrysów. Na łbach 
konie te miały pęki białych piór, a podkowy ze złota.542 

   

Na widmowość opisanej przestrzeni wskazują elementy niedookreśloności: „ni to kwiaty, ni 

drzewa”, „niby alabaster”. Również ogrom sali skwitowany stwierdzeniem, „że jej okiem nie 

wymierzysz” sprawia, iż przestrzeń traci na klarowności, pobudza wyobraźnie odbiorcy, 

biorącego udział w jej tworzeniu w większym stopniu niż wtedy, gdy autor dostarcza dużej 

ilości szczegółów podczas opisu, tak jak to ma to miejsce w prozie naturalistycznej czy 

realistycznej.543 Przytoczony wyżej opis miejsca jest tajemniczy, magiczny i, podobnie jak w 

cytowanym fragmencie Drzewiej Orkana, wydaje się sennym widziadłem czy też mirażem 

(momentami można odnieść wrażenie, iż bohater śni o wędrówce do wnętrza góry, co 

dodatkowo uzasadnia wstępowanie fantastycznych postaci rycerzy).544 

Także akcja cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Tetmajera w znacznej mierze toczy 

się w miejscach dopowiedzianych przez wyobraźnię. Już w przedmowie czytamy, że: 

 
 

     Zaznaczyć także muszę i zaznaczam jak najwyraźniej, że między Skalnym 
Podhalem a dzisiejszą góralszczyzną, zwłaszcza zaś dzisiejszym Zakopanem, 
nie ma żadnego związku. Ci, nie z inteligentnych, ale inteligentniejszych 
współczesnych górali, którzy myślą i mówią, że „to jest o nich pisane”, mylą 
się najdokładniej. To jest pisane w wyobraźni i z wyobraźni o ich przodkach, 
ich pradziadach i dziadach, ich ojcach ostatecznie tu i ówdzie – ale nie o nich. 
Z dzisiejszą góralszczyzną i zakopiańszczyzną nie ma tu nic wspólnego.545 

 

Przywoływanie przeszłości siłą rzeczy powoduje, że przestrzeń literacka kreowana zostaje 

przez fantazję pisarza; opiera się ona o autentyczny azymut, aczkolwiek nadbudowana zostaje 

elementami, mającymi nadać opisywanym miejscom dawnego wyglądu, jednocześnie budując 

nastrój tajemniczości, magii, niedookreśloności. Dzieje się to wszystko zarówno w odniesieniu 

do pamięci własnej, jak i zbiorowej, przekazującej informacje z pokolenia na pokolenie; każda 

rekonstrukcja miejsca ma, w mniejszym lub większym stopniu, charakter widmowy, ponieważ 

jest niestabilna, mimo iż spoczywa na dwóch filarach: pamięci i wyobraźni.546 

                                                 
542 Jan Kasprowicz, O śpiących rycerzach w Tatrach, dz. cyt., s. 53. 
543 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 47/3, s. 61 – 67. 
544 Zob. Franciszek Ziejka, Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 23 – 
49. 
545 Kazimierz Tetmajer, Przedmowa, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955, s. 44. 
546 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
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 Osobną kwestię, w przywołanym zbiorze Tetmajera, stanowią przestrzenie 

fantastyczne, niemające fizycznego odpowiednika. Do takich miejsc zaliczymy Niebo, po 

którym przechadzał się Zwyrtała, tajne groty skrywające skarby schowane przez diabła itp. 

Przestrzenie te związane są z Podhalem poprzez człowieka (górala), rzadziej przez element 

góralskiej kultury. Widmowość miejsc fantastycznych, bądź takich, które pochodzą z wierzeń 

lub religii, polega na tym, że są one opisywane zazwyczaj w sposób lapidarny: najczęściej 

czytelnik dostaje informację o tym, że bohater znajduje się w zaświatach; bardzo rzadko 

występuje szczegółowy opis takiej lokalizacji. 

Analizując widmowość przestrzeni u młodopolskich pisarzy koniecznie należy 

przywołać poemat prozą Tadeusza Micińskiego zatytułowany Widmo przy Morskim Oku. 

Utwór jest niezwykle ciekawy między innymi dzięki temu, że to właśnie przestrzeń tatrzańska 

generuje widmo stanowiące spersonifikowany, niezależny byt:547 

 

     Na sczerniałej piramidzie zatopionej w mroku jeziora, granią wspartej o 
gwiazdy – wśród ciemnych, posępnych cmentarzysk i białych, śmiertelnych 
pól – występuje Widmo. 
     Zorały je lawiny, tocząc się po niedostępnych wierchach, przepastnych 
krzesanicach, boleścią popękanych żlebach – i turni szarej, ogromnej jak 
pustynia. 
     W mroku, świecąc życiem upiornym, rozmachem genialnej fantazji 
szaleńca, zdaje się iść: z piersią wzniesioną, ciało wysmukłe, gibkie 
wytężywszy naprzód, jakby Młoda Pieśń szła niesiona wewnętrznym 
huraganem, – cudowne łono dziewczęce wystąpiło naprzód, zapładniane przez 
Mrok, do którego się zbliża ruchem nóg gwałtownym, złowieszczym, 
nieprzepartym – jak Furia idącą, tak idzie on Duch tułaczy przez groby, 
otchłanie i własną bezmoc.548 

 

Opisane Widmo ma charakter nadprzyrodzony, ale również oniryczny, co jest dość częstym 

zjawiskiem w twórczości Micińskiego.549 Zostało wygenerowane przez miejsce; zaistniało, 

gdyż przestrzeń pozwoliła mu na to, jednak relacje Widmo – miejsce nie kończą się na akcie 

kreacji, ponieważ zjawa wchodzi w interakcje z przestrzenią, a dokładniej rzecz ujmując z 

mrokiem, zapładniającym jej łono. W budowaniu widma bierze udział również umył 

człowieka; tworzy je suma perspektyw obserwowanego miejsca – różne punkty obserwacji 

nakładają się na siebie powodując, że jedno miejsce ma wiele kształtów. W cytacie widać 

plątaninę życia i śmierci, które zdają się nierozerwalne ze sobą i współzależne od siebie. 

                                                 
547 Zob. Marcin Bajko, Wojciech Gutowski, Jarosław Ławski, Proza Tadeusza Micińskiego: studia, Białystok 
2007, s. 10 – 17. 
548 Tadeusz Miciński, Widmo przy Morskim Oku, [w:] tegoż, Poematy prozą, Kraków – Wrocław 1985, s. 134 – 
135. 
549 Zob. Małgorzata Baranowska, Miciński: między poezją a snem, „Teksty: teoria literatury, krytyka, 
interpretacja”, 1973, nr 2, s. 94 – 95. 
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Również tutaj mamy pewien element niedookreśloności dzięki słowu „jakby”, przez co całość 

nabiera charakteru nierzeczywistego.550 

Na odbiór, a co za tym idzie opis miejsca wpływają takie czynniki, jak wrażliwość oraz 

stan emocjonalny bohatera. Kształt takiej lokalizacji jest indywidualny i ulotny, a zatem ma w 

sobie coś z widma:  

 

     Przymknęła oczy. 
     Gencjany błękitniały coraz silniej, a za nimi jak tło zaczęły wznosić się góry 
sine, fioletowe, pokrajane pasami kosodrzewiny, leciuchno porysowane 
srebrem śniegu. Takie góry rozmarzone, rozbłękitnione, ledwo majaczące, nie 
przedstawiały się jej nigdy. Było to coś z feerii, z zaczarowanej krainy, gdzie 
pełno było piękna i widm niezrozumiałych. 
     Tuśka nie otwierała oczu, aby nie spłoszyć tych widm dziwnych, a tak 
uroczych. Na jej ustach wykwitł uśmiech. 
     – To widma… – myślała. – Góry nigdy nie są tak piękne… 
     Zdawało się jej równocześnie, że jest bardzo młoda i bardzo świeżo 
odczuwa wrażenia życiowe. 
     To wszystko, co było do tej chwili jej egzystencją, znikało, rozpraszało 
się we mgłę. Tak materialna, jak duchowa strona jej teraźniejszości nie 
miała żadnego znaczenia. Oczekiwała czegoś, spodziewała się, że rozłoni 
się las gencjan błękitnych, że stanie się coś nadzwyczajnego, a ona… 
     – Szaleństwo! 551 

 

Kluczowym elementem, odpowiedzialnym za powstanie widma, są przymknięte oczy 

bohaterki. Wyobraźnia Tuśki weszła w korelację z przestrzenią, tworząc zupełnie nową 

strukturę. Żonie urzędnika zamajaczyły obrazy, stanowiące hybrydę miejsca rzeczywistego i 

skrajnie indywidualnych odczuć oraz emocji kobiety. Co ciekawe, powstałe obrazy zrobiły na 

bohaterce pozytywne wrażenie; niejako zatraciła się ona w widmie, maskującym nieatrakcyjną 

rzeczywistość.552 

Widmowość przestrzeni nie dotyczy tylko i wyłącznie czasu przeszłego i przyszłego, 

gdyż jest ona wpisana w przestrzeń podhalańską ze względu na zachodzące w niej zjawiska 

atmosferyczne, które w połączeniu z grą świateł sprawiają, zwłaszcza dla niewprawnych oczu 

ludzi z nizin, wrażenie mirażu: 

 

     Jeżeli w ogóle ludzie z dolin z trudnością orientują się w przestrzeniach 
górskich, to już zimą pozostają całkiem na łasce optycznych złudzeń. Doznaje 
się tu ciągle tego wrażenia, że góra ucieka lub że jakaś dziwna siła przestrzeń 
przebytą na powrót pod nogi kładzie. Ta oto grań błękitna, odcięta od nieba 
płatkami białych świateł, jest tak bliska, że się zrywa iść na nią, i dopiero, kiedy 
spłoszone kozice powędrowały przez zaspy ku szczytom turni i rozpłynęły się 

                                                 
550 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Dziwne płaszcze Micińskiego, „Teksty Drugie” 2008, nr 3, s. 127 – 128. 
551 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 83. 
552 Zob. Anna Pigoń, „Sezonowa miłość” Gabrieli Zapolskiej na pograniczu kultur z przełomu wieków, [w:] Góry 
– Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2016, s. 109 – 115. 
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w błękicie, nie doszedłszy wirchu, wtedy się dowiaduje człowiek „dólski”, że 
na próżno próbowałby tam sięgnąć – ani dnia, ani sił by mu nie starczyło.553 

 

Złudzenia optyczne szczególnie mocno łudzą ludzi zdobywających góry zimą, kiedy to 

krajobraz tonie w bieli, a odbijające się od śniegu promienie słoneczne dodatkowo utrudniają 

obserwację. W dni słoneczne rozedrgane powietrze potęguje wrażenie nierealności, zaś 

pochmurna lub śnieżna aura mocno ograniczają widoczność, przez co turysta (rzadziej góral) 

odnosi wrażenie, iż porusza się po widmowej krainie, której perspektywa ma dynamiczny 

charakter, oszukujący niemal na każdym kroku ludzkie zmysły.554 Jak zauważył Witkiewicz, 

odbiór miejsca determinowany jest pochodzeniem człowieka, gdyż ludzie, żyjący na nizinach 

inaczej odbierają góry niż mieszkający pod ich szczytami górale, których wzrok od małego 

przystosował się do perspektyw tatrzańskich. Zjeżdżający pod Giewont turyści mają znacznie 

mniej wprawne oko; to, co dla Podhalanina jest zwyczajną lokalizacją, dla „cepra” jawi się jako 

miraż – zmieniające swój kształt widmo.555 

Również obserwowanie z różnych perspektyw tego samego miejsca powoduje, iż jego 

odbiór ma charakter dynamiczny – traci precyzję, rozmywa się: 

 

     Oto dziwna turnia Murania, która, widziana z Zakopanego, niknie w 
ogromie stojących za nią: Hawrania i Nowego. Tu, gdy widzimy ją, zjeżdżając 
w cieniu zbocza góry, sterczy przed nami, ponad czarnym lasem, jak potężny, 
bajeczny pień jakiegoś naprawdę niebotycznego smreka.556 

 

Suma wrażeń (emocji) odczuwanych podczas oglądania jednej lokalizacji z różnych 

perspektyw powoduje, że w umyśle powstają niesprecyzowane wyobrażenia obserwowanego 

miejsca. Innymi słowy, widmo stanowić będzie tu rezultat wszystkich obserwacji danej 

przestrzeni; w umyśle obserwatora tworzy się nie jeden, lecz kilka obrazów konkretnego 

miejsca, nakładających się na siebie, przez co powstaje widmowe wyobrażenia danej 

przestrzeni, by jako przykład przywołać Giewont557 – turyście, który widział szczyt tylko i 

wyłącznie z Zakopanego, będzie się kojarzył przede wszystkim ze śpiącym rycerzem, na 

którego spoglądał spoza straganów obładowanych oscypkami, z kolei całkowicie inne 

wyobrażenie tego miejsca będzie miał człowiek, który udał się na tę górę, przez co wiedział ją 

                                                 
553 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, dz. cyt., s. 18. 
554 Zob. Jacek Kolbuszowski, Witkiewicz jako kolorysta. O sztuce pisarskiej autora „Na przełęczy”, [w:] tegoż, 
Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 2016, s. 375 – 380.  
555Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku, „Litteraria Copernicana” 2018, nr 1, s. 66 – 
69. 
556 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, dz. cyt., s. 19. 
557 Warto nadmienić, iż Giewont złośliwi określają mianem „Świętej Góry Ceprów”.  



147 
 

z różnych perspektyw.558 Widmowość wiąże się zatem z doznaniami estetyczno-

emocjonalnymi, jakie towarzyszą obcowaniu z miejscem, które może powodować w umyśle, 

zwłaszcza ludzi przyjezdnych, pewną widmowość w momencie wspominania jego położenia 

przestrzennego. 

 

 

Hej lesie — lata — sny — roztoko — 
Zapadłe w toni... 
Po morzu żalu błądzi oko, 
Widma minionych goni... 
 
Zjawy powietrznych łodzi 
Wciąż serce łudzą... 
Daremno tęsknoty się trudzą — 
Uszliśmy, młodzi.... 
 
Wiatr jeno wspomni o nas, 
W koronie uschłego drzewa — 
Nim wpadnie w pustkę i w ten czas, 
Co się we wieczność przelewa...559 

 

Kategoria pamięci jest ważnym składnikiem widmotwórczym, jednak równie istotnym 

czynnikiem, przekształcającym realną lokację w widmo, są emocje, takie jak żal czy tęsknota, 

odbierające precyzje myślom. Człowiek nie tyle wyobraża sobie miejsce, ile je odczuwa. 

Lokalizacja ta często stanowi widziadło zbudowane z fikcyjnych, bądź zdeformowanych 

elementów miejsc rzeczywistych.  

Deformacja przestrzeni może być wynikiem niepamięci, perspektywy lub celowym 

działaniem służącym ściśle określonym celom. Wszystkie wyżej wymienione przykłady 

miejsc-widm prócz zniekształcenia mają wiele wspólnych cech, by wymienić tylko 

tajemniczość, niedookreśloność, ulotność, zagadkowość czy nieuchwytność. 

Mimo iż literackie miejsca-widma są echami rzeczywistych lokalizacji, to za sprawą ich 

wymiaru artystycznego, emocjonalnego, społecznego oraz mistycznego, opisywana przestrzeń 

staje się nośnikiem informacji oraz uczuć przekazywanych podprogowo – zatem słowem 

kluczem w badaniu widmowych przestrzeni będzie „wyobraźnia”, gdyż to właśnie ona jest 

najważniejszym czynnikiem kreacji i odbioru widma. 

 

 

                                                 
558 Zob. Franciszek Ziejka, Z dziejów literackiej sławy śpiących rycerzy, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 23 – 
49. 
559 Władysław Orkan, Z martwej roztoki, maszynopis, s. 94. 



148 
 

4.2.7 Miejsca tożsamości 

 

 

Mesjanizm tatrzański wykształcił się w dobie romantyzmu, kiedy to dla wielu poetów 

polskie góry stały się symbole dawnej wielkości Rzeczpospolitej; z czasem uwierzono, że 

odrodzenie zniewolonego kraju nadejdzie od strony Giewontu.560 Na przełomie XIX i XX 

wieku, w cieniu górskich szczytów, pozytywistyczne ideały splotły się z romantyczną, a także 

młodopolską utopijnością.561 Z mesjanizmem tatrzańskim nierozerwalnie wiązała się 

mitologizacja regionu oraz górali obdarzonych przez młodopolskich pisarzy nadzwyczajnymi 

cechami fizycznymi, intelektualnymi, a także duchowymi, co, w połączeniu z sakralizacją 

przestrzeni podhalańskiej, służyło przede wszystkim odrodzeniu narodu uciskanego przez 

okupantów oraz podłamanego na duchu ciągle żywą pamięcią o klęsce powstania 

styczniowego.562 Tatry ewoluowały na miejsce tożsamości ogólnonarodowej, prastare źródło 

polskości, zaś kultura podhalańska, razem z gwarą góralską, dla wielu artystów oraz działaczy 

narodowo-wyzwoleńczych stały się fundamentem, na jakim rozpoczęli odbudowę Polski. 

Również w Nietocie Tadeusza Micińskiego oswobodzenie i chwała dawnej 

Rzeczpospolitej miały zejść z podhalańskich szczytów.563 Pierwszy rozdział, przywołanej 

powieści, zamyka Echo hejnału, zawierające najważniejsze myśli przewodnie dzieła:564  

 

Tatry! wy niezgłębione otchłanie Prawiecznej niewiadomej Duszy! 
[…] 
Rozwieram bramy Ornaku – idę w tych grot kolumnady… 
Hejnałem mógłbym zbudzić Królewnę i jej wojowniki – 
lecz ma harfę oplotły straszne dziwne gady, 
które już znał Herakles… Księżyc, jak wieszczy Walmiki, 
świeci w toń moją - - w toń morza… Tam wirch zdruzgotany 
dawnego Boga - - - 
- - - - - - - - - Polska zginęła w przepaściach, szła na takie słońca, 
wywiodła z raju tak wielką miłość do Mroczni niezbadanej, 
że teraz musi – Nike tęczująca, 
rozwiawszy pióra, lecieć w Wiecznych Burz płonący stos, 
na gór tych najwyższy wirch… tam ujrzy Drogę Jedyną z niezmiernej oddali, 
tam już Jej nie dosięgnie maczugą zły, potworny starzec – Los, 
tam pójdzie w mroku bezmiernym i Wiedzę ostatnią wśród gwiazd 
wykrysztali! 
- - - - - - - 
Z tatrzańskich źródeł wyniosłem wam pieśń – niech idzie! 
nie wierzę już w naród, który mogilna żre pleśń – 
lecz wierzę w wirchy Świateł, większe od gór Hiamawatu! 

                                                 
560 Zob. Jan Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury, dz. cyt., s. 7. 
561 Tegoż, Literatura o Tatrach i Zakopanem…, dz. cyt., s. 39. 
562 Zob. Agata Bielik-Robson, Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Kraków 2012. 
563 Zob. Jan Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury, dz. cyt., s. 63. 
564 Zob. Stanisław Piotrowski, Skalne Podhale…, dz. cyt., s. 344. 
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Z doliny nędzy - - gór wschody ku słonecznej wiodą was Izydzie… 
miliony gwiazd w tym Kościele zaiskrzą całemu wszechświatu! 
[…] 
bo nie ma gorszych głupców, i gorszej przewiny, 
niż twierdzić, że w nas jest Polska! gdzie my prosperujemy – oto Ona 
zginęła!565 

 
 

Tatry są miejscem starcia dwóch przeciwstawnych sił, gdyż, w myśl koncepcji Micińskiego, to 

właśnie w przestrzeni podhalańskiej dochodzi do walk dobra ze złem. Reprezentantem dobra, 

intelektu oraz mającej przyszłość postawy patriotycznej jest Arjaman, zmagający się z siłami 

zła, hołdującymi tradycjonalistycznym poglądom – ich uosobienie stanowi de Mangro 

(Stanisław Piotrowski zauważył, że przedrostek „de” podkreśla arystokratyczną tradycję i 

mentalność).566 Odzyskanie niepodległości wiąże się z przewartościowaniem postaw, z 

odrzuceniem konserwatywnych poglądów na rzecz nowej idei, mającej swoje źródło w Tatrach. 

Poeta krytykuje postawę konserwatywną; nie chce być identyfikowany z ludźmi, żyjącymi 

przeszłością. Należy także zwrócić uwagę na ekspresję wypowiedzi, w której jest mnóstwo 

wykrzyknień – jest ona niezwykle emocjonalna, co świadczy o zaangażowaniu osoby 

mówiącej. 

W przywołanym utworze góry urosły do rangi symbolu polskości, mieszczącego w 

sobie dzieje narodu.567 Miciński nawiązał do popularnego podania o śpiących rycerzach, 

wspominając jednocześnie o aktywności legionów Józefa Piłsudskiego, jaka miała miejsce w 

Zakopanem.568 Miciński (podobnie jak większość młodopolskich pisarzy) był głęboko 

przekonany, iż Tatry są spoiwem, łączącym rozdzielony przez zaborców naród: 

 

     Turów Róg począł jednoczyć wędrowników, który tu przychodzili z 
Polski, jak umierające zwierzęta w czasie posuchy do wytrysłego z ziemi 
źródła – na upój.569 

 

W przywołanym cytacie znakomicie widać funkcję, jaką pełniło Zakopane (Turów Róg) dla 

przybywających tam ludzi. Porównanie przybyszów do umierających zwierząt, zaś 

podtatrzańskiej miejscowości do źródła wody jest wymowne i trafne; wędrowcy są Polakami 

przybyłymi ze wszystkich trzech zaborów na Podhale, które nie dość, że ich jednoczy, to daje 

                                                 
565 Tadeusz Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, Kraków 2007, s. 26 – 27. 
566 Zob. Stanisław Piotrowski Stanisław, Skalne Podhale…, dz. cyt., s. 344 – 345. 
567 Zob. Urszula M. Pilch, „Tatry” Tadeusza Micińskiego – próba interpretacji, dz. cyt., s. 648 – 649.  
568 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem…, dz. cyt., s. 63. 
569 Tadeusz Miciński, Nietota, dz. cyt. s. 221. 
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im siłę niezbędną do walki o niepodległość.570 Stolica Tatr była zatem miejscem, napełniającym 

energią i nadzieją, stanowiła azyl dla przyszłych żołnierzy walk o niepodległość.571 Zakopane 

chroniło Polaków przed bratobójcza walką, którzy, będąc pod panowaniem różnych zaborców, 

często zmuszani byli do występowania przeciw sobie.572 

Snując rozważania nad mesjanizmem Micińskiego koniecznie należy przywołać postać 

maga Litwora, którego możemy traktować jako kolejne wcielenie Króla-Ducha stworzonego 

przez Juliusza Słowackiego (tym sposobem poeta odwołał się do wzorców romantycznych, 

podkreślając ciągłość tradycji w walkach o wyzwolenie narodu).573 

Poruszając kwestie narodowościowo-wyzwoleńcze w Nietocie, warto przywołać 

ostatnie zdania powieści:574 

 

     Wmyślony w morze rozkrywających się życia tajemnic, Ariman schodził 
wąwozem ku światu obleganemu przez Króla Wężów. 
     Wiedział, iż na wszystkich z wyżyn spogląda Wielki Duch Tatr i kreśli na 
skałach runy, które za wieki znajdą wyryte ręką Niedokonanego, jako 
ostateczny Rozwoju Zakon. 
     W głębokiej tragicznej radości szedł, myśląc, iż wszystkiemu przyświeca 
Mrok Niewyrażalny Wiedzący, wszystko ludzkie istnienie płonie iskrą, chcącą 
się zmienić w Wolę Olbrzyma.575 

   

Sama wędrówka Ariamana jest budująca, jednak na szczególną uwagę zasługuje jedno 

stwierdzenie: „wszystko ludzkie istnienie płonie iskrą, chcącą się zmienić w Wolę Olbrzyma.” 

– daje ono nadzieję, że istnieje zalążek (iskra), mogący przeistoczyć się w coś wielkiego („Wolę 

Olbrzyma”). Dotyczy to rozwoju ludzkości, której świadomość, jaźń (owa iskra) dokonuje 

metamorfozy – rozwija się we właściwym kierunku, by ostatecznie stać się „Wolą Olbrzyma”. 

Krystyna Bezubik zauważyła, iż Nietotę (podobnie jak Xiędza Fausta) można odczytać jako 

opowieść, mówiącą o odkrywaniu i udoskonalaniu świadomości.576 Droga do odzyskania 

                                                 
570 Zob. Teresa Jabłońska, Glossopteris, Turów Róg i Bungo – Tatry w Twórczości Mieczysława Limanowskiego, 
Tadeusza Micińskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Góry – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, 
Wrocław 2013, s. 59 – 60. 
571 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności: o jednym z młodopolskich 
symboli-kluczy, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 79/3, s. 43 – 60.  
572 Warto zaznaczyć, iż Zakopane jeszcze do niedawna, bo do 1999 roku, kiedy to zastrzelono szefa pruszkowskiej 
gangu, było miastem wyłączonym z działań polskiej mafii. Zastanawiające jest czy fakt, iż stolica Tatr stanowiła 
neutralne miejsce podyktowany był historycznie i kulturowo czy też stanowił czysty przypadek.  
573 Zob. Elżbieta Flis-Czerniak, ”Vita Nuova”. Mesjański witalizm i młodopolskie projekty odrodzenia 
narodowego. Przypadek Tadeusza Micińskiego i Wincentego Lutosławskiego, [w:] Młodopolski witalizm. 
Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch, Kraków 2016, s. 228. 
574 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 347. 
575 Tadeusz Miciński, Nietota, dz. cyt., s. 349. 
576 Zob. Krystyna Bezubik, Tatry huczą gnozą!..., dz. cyt., s. 135. 
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suwerenności Polski jest mocno powiązana ze świadomością narodu. Przytoczony wyżej cytat 

napawa zatem ostrożnym optymizmem, ukazując wiarę we właściwy kierunek zmian. 

Wskrzeszaniu tożsamości narodowej służyła również sakralizacja Tatr, by jako 

przykładem posłużyć się sonetem Franciszka Nowickiego zatytułowanym Widok Tatr: 

 

Tatry! Polsko, to jeden wśród twych niw zakątek, 
Gdzie gdy ludzkość u dołu – u góry Bóg tylko, 
Tu się można czuć wolnym, choćby jedną chwilką. 
 
Nimi może, gdy głosu skarżącego wątek 
Męczeńskiego narodu niebiosa poruszy, 
Bóg kiedyś czoła naszych ciemiężców pokruszy!577 

 
 

Ważnym elementem, związanym z kategorią tożsamości, było pojęcie wolności mocno 

akcentowane w młodopolskiej poezji tatrzańskiej ze względu na sytuację polityczną.578 

Tęsknota za utraconą ojczyzną wzmacniała poczucie jedności i tożsamości czyniąc z Tatr 

granitowy pomniki oraz miniaturę Polski, miejsce-symbol, które nie tylko napawało nadzieją i 

pozwalało poczuć się wolnym, ale to właśnie z niego miało nadejść wyzwolenie. Towarzyszyła 

temu potrzeba wolności; tożsamość z jednej strony była determinowana miejscem, tradycją, z 

drugiej posiadała charakter indywidualny i nie ulegała przymusowi – identyfikowanie się jest 

dobrowolne (nie można narzucić tego na siłę żadnej jednostce). Jacek Kolbuszewski zauważył, 

iż w tomie Nowickiego Tatry znaczącą rolę odgrywają opisy poetyckie przestrzeni, 

współistniejące z modernistyczną płaszczyzną cyklu, na jaką składają się reminiscencje oraz 

analiza stanów psychicznych.579 Częstym stanem, w jakim znajdowali się przybyli pod Tatry 

intelektualiści, była euforia oraz zachłyśnięcie się wolnością, łączące się z budzeniem postaw 

patriotycznych, gdyż namiastka swobody szybko stawała się niewystarczająca. Polacy 

potrzebowali jej więcej, co rodziło pragnienie, by oswobodzić zniewolony naród – nie było 

wówczas lepszego miejsca na rozpoczęcie starań o wyzwolenie niż Zakopane.580 

Równie istotny dla kwestii narodowo-wyzwoleńczej, obok mitologizacji, był 

empiryczny kontakt z tatrzańską przyrodą, który miał kształtować światopogląd młodych 

Polaków, rozwijając ich ciała oraz dusze. Wyjazdy w góry stały się wyprawami do serca 

polskości, które, w przekonaniu miłośników góralszczyzny, winien odbyć każdy prawdziwy 

                                                 
577 Franciszek Nowicki, Widok Tatr, maszynopis, s. 84 – 85.  
578 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności: o jednym z młodopolskich 
symboli-kluczy, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 79/3, s. 43 – 60. 
579 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 262. 
580 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1997, s. 53 – 55. 
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Polak; pobyt w Zakopanem miał pomóc w odbudowaniu narodowej tożsamości.581 Formy 

aktywności fizycznej były traktowane jako przejaw patriotyzmu, gdyż, wzmacniając tężyznę 

obywateli, umacniały naród, przy czym zbyt natarczywe promowanie sportu w Tatrach było 

zauważone i wyśmiane przez wielu pisarzy, by przywołać tylko sylwetkę Adolfa Walewskiego 

czy Jerzego Żuławskiego.582 

Rozważając zagadnienia, dotyczące miejsc tożsamości, warto zastanowić się nad 

świadomością patriotyczną Podhalan. Rzeczą niezwykle ciekawą jest jednak to, gdzie 

przebiega linia demarkacyjna między tożsamością góralską a narodową? Kazimierz Tetmajer 

w opowiadaniu Śpiący rycerze (jakby o nich chłop opowiedzieć powinien) starał się zaszczepić 

w góralach miłość do Polski, zaś u pozostałych czytelników przekonanie o polskości 

góralszczyzny. Przywołany utwór kończy się następującymi słowami: 

 

     Jo se to nieroz myślem i myślem se: Moze to i być. Mozom być zaśpioni 
rycérze w Giewoncie, bo sytko w Boskiej mocy. 
     Ale se i to myślem kieniekie, ze wto wié, jako to? Cy som nie jest w naskik 
hłopskik piersiak zaśpioni śpiący rycérze i cy to pote ta skała, kany śpiom, to 
nie my?...583 
 
 

Cytowany fragment ma mocny ładunek demitologizujący, będąc jednocześnie autorską 

interpretacją mitu o śpiących rycerzach. Tetmajer mówi wprost, że legenda dotyczy górali, u 

których tożsamość narodowa jest głęboko uśpiona i czeka na przebudzenie. Opowiadanie ma 

charakter aktywizujący, gdyż chodzi tutaj o rozbudzenie w góralach uczuć patriotycznych, 

wykraczających poza hermetyczne granice Podhala. Niektórzy artyści pisząc o wojsku śpiącym 

w Tatrach i czekającym na sygnał,  mieli na myśli samych górali.584 Rodzi się zatem następujące 

pytanie: kto jest w stanie obudzić u Podhalan tożsamość narodową do takiego stopnia, aby 

stanęli do walki z zaborcą, rozpoczynając tym samym ogólnonarodowe powstanie? Odpowiedź 

na to pytanie może być tylko jedna: zadanie uświadomienia Podhalanom ich polskich korzeni 

spoczywało w rękach młodopolskie inteligencji.585 

Mit o śpiących rycerzach ukrytych w tatrzańskich grotach był na przełomie XIX i XX 

wieku bardzo popularny, na co wpłynęła atmosfera panująca w Zakopanem; w tym czasie na 

                                                 
581 Zob. Magdalena Popiel, Autoportret kulturowy. Zakopiański eksperyment [w:] tejże, Świat artysty. 
Modernistyczne estetyki tworzenia, Kraków 2018, s. 262-285. 
582 Zob. Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, dz. cyt., s. 215 – 218. 
583 Kazimierz Tetmajer, Śpiący rycerze (jakby o nich chłop opowiedzieć powinien), [w:] tegoż,  Na Skalnym 
Podhalu, dz. cyt., s. 92. 
584 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 6. 
585 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
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Podhalu działało wielu zwolenników walki o wolność,586 która szybko stała się jednym z 

najważniejszych motywów patriotycznych literatury młodopolskiej.587 Do przywołanego mitu 

nawiązał również Orkan w opowiadaniu O śpiącym wojsku w Tatrach. Autor takimi słowami 

puentuje trzy historie, w których kolejno gazda, kowal oraz juhas zetknęli się z ukrytym w 

tatrzańskiej grocie wojskiem, czekającym na rozkaz: 

 

     Są to opowieści, niby bajki. Ale w każdej bajce jest pół prawdy. Z tym 
gazdą czy kowalem, jak i z tym juhasem, niekoniecznie tak musiało być. Może 
nawet i nie było. Ale że wojsko śpiące jest – to my dobrze o tym wiemy. Niech 
ino każdy wsłucha się w serce swoje… co ono mu zatętni, kiedy hasło przyleci: 
„Już czas!” 
     A hasło to może niedalekie…588 

 

Żaden z górali nie powziął głębszej refleksji na temat kim są rycerze, ponadto gazda, jak i juhas 

zapytani przez rycerza „Czy już czas?!...” odpowiedzieli przecząco, co świadczy o tym, że 

tożsamość narodowa u górali pod koniec XIX wieku była niewielka, mimo iż na przestrzeni 

dziesięcioleci brali oni udział w zrywach, które można traktować jako narodowe, gdyż 

skierowane były przeciwko zaborcy, by wspomnieć tylko powstanie chochołowskie. Wielu 

Podhalan uczestniczyło w walkach kierując się perspektywą lepszego życia dla siebie i swoich 

rodzin, przy czym trzeba podkreślić, iż nie wszyscy górale walczyli w powstaniu – doszło nawet 

do bratobójczych walk, kiedy to mieszkańcy Czarnego Dunajca, jak również Podczerwonego, 

przyłączyli się do wojsk austriackich.  

Działalność oświatowa (nauka pisania oraz czytania) połączona z uświadamianiem 

patriotycznym Podhalan, kierowana przez bardzo młodego, osiemnastoletniego organistę 

Andrusikiewicza odniosła sukces. Dodatkowo akcje patriotyczne prowadzili ksiądz 

Kmietowicz, który wraz z Andrusikiewiczem stanął na czele powstania, oraz ksiądz Michał 

„Świętopełek” Głowacki (duchowny dał znak do rozpoczęcia powstania). Oczywiście rodzi się 

tutaj pytanie na ile góralscy powstańcy walczyli o własne dobra, a na ile w imię idei 

niepodległościowych? Doszło z tego powodu między góralami do szeregu incydentów; obok 

drogi, łączącej Czarny Dunajec z Chochołowem, górale postawili kapliczkę ze świętym Janem 

Kantym, ustawiając go plecami do Czarnego Dunajca.589 Wspomnienie o zrywie Podhalan 

przetrwało przede wszystkim w pamięci ludowej, ale nie tylko, gdyż świadectwo tego 

                                                 
586 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości…, dz. cyt., s. 6. 
587 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Mityzacja baśni: baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego, „Pamiętnik 
Literacki” 1994, nr 1, s. 65. 
588 Władysław Orkan, O śpiącym wojsku w Tatrach, [w:] tegoż, Drogą czwartaków i inne opowiadania, tegoż, 
Kraków 1972, s. 121. 
589 Zob. Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984, s. 266 – 26, 272. 
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wydarzenia dla całego narodu postanowił dać Walery Eliasz, a także jego syn Stanisław Eliasz 

Radzikowski, przypisujący góralom najszlachetniejsze, patriotyczne pobudki.590 Również 

pisarze młodopolscy uwiecznili zryw, do jakiego doszło w Chochołowie. W opowiadaniu Za 

sytko Tetmajer przedstawił doniosłość i dramatyzm powstania oraz motyw, jakim kierował się 

przeciętny góralski buntownik, tu reprezentowany przez Bartka; głównym powodem, dla 

jakiego góral porzucił wszystko i ruszył razem z wojskiem było poczucie solidarności z innymi 

Podhalanami, z którymi się utożsamiał. Autor ukazał narodziny narodowej tożsamości,591 

zwracając uwagę na niezwykle delikatną kwestię – polskość górali.592 

W utworze zatytułowanym Werbunek na Podhalu, Orkan opowiada o ludności 

góralskiej świadomej swojej polskości: 

 

     Mimo że czas był niedogodny – prawie najgwałtowniejsze zbiórki owsa – 
mimo że mobilizacja już emigracją za morze na poły wyludnione wsi do reszty 
z chłopów wypleniła, to jednak nie było dziedziny tak lichej, która by bodaj 
kilku, kilkunastu chłopców ochotników, ostatek swojej możności, do 
Legionów nie zgłosiła. […] 
Jakaś stara kobiecina patrzy załzawionymi oczyma w okno pierwszego pietra 
[…]       
     Z okna pierwszego piętra przez ciżbę głów huczących wychyla się po pierś 
młody wyrostek. Woła w głos, by był słyszany: 
     – Iciez, mamo, do domu. Nie krzyccie, bo ni macie o co. I tak by mie wzieni 
– a ja wolę tu, przy Legionach, przy nasych. […] 
     Parę niewiast młodych otacza rosłego chłopaka, który płacze. 
     – Coz jemu? – pyta ktoś. – Cy go odebrali? 
     – Haj!... temu krzycy, jeze go nie wzieni.593 

 

Pisarz przedstawia Podhalan jako ludzi gotowych do poświeceń, rwących się do walki, czego 

najlepszym przykładem jest młody góral, płaczący, ponieważ nie może iść do wojska. W 

przytoczonym tekście widać różnicę pokoleń – młodzi górale bardziej identyfikują się ze 

sprawą polską niż ich rodzice (to syn uświadamia płaczącą matkę o swych obowiązkach). 

Można zatem sądzić, iż poczucie tożsamości z narodem nie było przekazywane w rodzinie z 

pokolenia na pokolenie, lecz przyszło wraz z pojawieniem się na tej ziemi ludzi z głębi kraju.  

Gorczański pisarz starał się uświadomić góralom, że Podhale jest częścią Polski, oni z 

kolei są pełnowartościowymi Polakami. Zachęcał ludność, mieszkającą w Gorcach i pod 

Tatrami, do zgłębiania historii Podhala oraz poznania relacji, panujących na przestrzeni lat 

między regionem a Polską, o czym pisał we Wskazaniach do synów Podhala: 

                                                 
590 Tamże, s. 274 – 275. 
591 Tamże, s. 275 – 276. 
592 Zob. Hanna Filipkowska, Tułacze i wędrowcy, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 27 – 28. 
593 Władysław Orkan,  Werbunek na Podhalu, [w:] tegoż, Drogą czwartaków i inne opowiadania, tegoż, Kraków 
1972, s. 138 – 139. 
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Poznajże przede wszystkim przeszłość Twej bliższej Ojczyzny — Podhala. I 
jej stosunek do przeszłości Rzeczypospolitej. 
      Poznaj przeszłość Podhala nie tylko po wierzchu ( — niby coś tam — 
zbójnicy — jakieś śpiewki — nuty), ale sięgnij głębiej — poznaj pracę całą 
wieków, które Cię oto wydały.594 

 

Niemożliwe jest rozwijanie postaw patriotycznych oraz budowanie tożsamości narodowej bez 

znajomości historii własnego regionu i narodu, którego jest częścią; uświadomienie tego faktu 

góralom wydaje się podstawą budowania postawy obywatelskiej. 

Przestrzeń podhalańska to nie tylko ważne miejsce ze względu na kwestie narodowe, 

gdyż dla autochtonów jest to miejsce tożsamości rodowej. Orkan niejednokrotnie podkreślał, 

że należy dbać o dziedzictwo regionu: 

 

Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem, synu 
chłopski. 
    Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców: rodzimej sztuki, rodzimej 
kultury.595 

  

U większości autorów, wychowanych na Podhalu, opisywane przestrzenie były 

miejscami, z którymi się identyfikowali właśnie poprzez sam sposób, w jaki o nich mówili. 

Najlepszym chyba tego przykładem jest twórczość Orkana, utożsamiającego się z opisywaną 

przez siebie przestrzenią gorczańską.596 Pisarz przedstawiał Gorce jako teren cechujący się 

pięknem, aczkolwiek ukazywał czyhające tu niebezpieczeństwa, jednocześnie podkreślając, że 

jest ta ziemia niegościnna, wręcz wroga, dla człowieka, który chcąc przeżyć zmuszony jest 

podjąć walkę; malowniczość gór kontrastowała z nędzą w jakiej żyli górale.597 O niezwykle 

złowrogim charakterze ziemi podhalańskiej mówi już pierwsza strofa Przygrywki, powszechnie 

uważanej za wiersz programowy poety: 

 

O ziemio nędzy i zamarzłych kęp! 
W łonie twym ognie gorzeją głęboko, 
A pierś twa zimną i twardą opoką, 
Którą lemieszem targa człowiek-sęp…598 

 

                                                 
594 Tegoż, Wskazania do synów Podhala, [w:] Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, pod  red. 
Edwarda Chudzińskiego i in., Kraków 2001, s. 183. 
595 Tamże, s. 183. 
596 Zob. Barbara Głogowska-Gryziecka, Pejzaże gorczańskie i włoskie wpisane w twórczość Władysława Orkana, 
[w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 2015. 
597 Zob. Bolesław Faron, „Listy ze wsi” Władysława Orkana czytane dzisiaj, [w:] tegoż, Okruchy. Szkice o 
literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005, 59 – 66. 
598 Władysław Orkan, O ziemio nędzy,[w:] tegoż, Nowele zebrane, tegoż, Kraków 1963 t. I, s. 274. 
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Orkan łączył kwestie tożsamości z prawdą, gdyż tyko na niej, zdaniem poety, można zbudować 

prawdziwe poczucie solidarności i odpowiedzialności za ziemię oraz zamieszkujących ją ludzi. 

Mity podhalańskie, podobnie jak podania, legendy oraz cała kultura góralska, są istotną częścią 

świadomości podhalańskiej, jednak niewystarczającą – aby w pełni utożsamiać się z regionem 

należy znać wszystko, co jest z nim związane, zaczynając od jego historii. Tożsamość oznacza 

akceptację dziejów regionu wraz z jego tradycją, zwyczajami, kulturą oraz gwarą. 

O ile przestrzeń podhalańska w podobny sposób jest odbierana przez pisarzy-

autochtonów, o tyle nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku Tetmajera, który nota bene 

nie uważał się za górala;  tożsamość budowana w oparciu o przestrzeń podhalańską wiąże się 

u poety z kategorią estetyki oraz kultury podhalańskiej, przy jednoczesnym odwoływaniu się 

do rozmaitych lokalizacji geograficznych. Trzeba pamiętać, że Tetmajer niejednokrotnie 

ukazuje negatywne strony gór, które nie tylko zagrażały ludziom potęgą swojej przyrody, ale 

także dawały schronienie złoczyńcom. Jeszcze raz należy podkreślić, iż u autora Legendy Tatr 

potęga gór zespolona jest najczęściej z folklorem, z kolei granice między człowiekiem a 

przestrzenią zacierają się w mityczny sposób599 –  górale są często ukazywani jako część natury 

podhalańskiej, by jako przykładem posłużyć się następującym opisem Maryny z Legendy Tatr: 

 

Jej szafirowe, ogniste oczy stykały się z czarną, posępną powierzchnią wody, 
wiązały się z nią, zdawały spływać w jedno. Dusza dziecka-dziewczyny uczuła 
się tak samo wahaną głucho wiejącym wiatrem.600 

 

Szczególnie ciekawe wydają się relacje, łączące górali z przestrzenią podhalańską. W 

opowiadaniu Gazda Halny tytułowy bohater traktuje przestrzeń tatrzańską niczym własne 

gospodarstwo: 

 

Gdzie spojrzy, wszystko jego: tu wody, tam góry; świecą mu się stawy, zieleni 
trawa, oczyma ledwie objąć może to swoje gazdostwo.601 

 

Dla Jędrzeja Pazdura przestrzeń górska jest tożsama z domem; całe Tatry są dla niego jednym, 

wielkim gospodarstwem. Nie ma takiego zakątka, w którym czułby się nieswojo, bądź obco – 

wszędzie jest u siebie, co powiązane jest to z kwestią własności (bohater uważa góry za swoje 

mienie). Na tym przykładzie doskonale ukazany został stosunek górali do gór, które są 

                                                 
599 Zob. Literatura polska. Młoda Polska, pod red. Janiny Kulczyckiej-Saloni, Ireny Maciejewskiej, Andrzeja Z. 
Makowieckiego i Romana Taborskiego, Warszawa 1991, s. 171. 
600 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 7. 
601 Tegoż, Gazda Halny, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt. s. 122 – 123. 
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traktowane przez Podhalan przede wszystkim jako ich osobiste, własne dobro – Tatry są 

postrzegane niczym przestrzeń należąca do Podhalan. 

Miejsca związane z tożsamością łączą się z pojęciem „własności” i „cudzości”. Do 

ciekawej konfrontacji, między tymi dwoma kategoriami, dochodzi w opowiadaniu Tetmajera 

On, gdzie wycinek przestrzeni jest miejscem tożsamości dla niedźwiedzia, oraz człowieka, 

między którymi rozgrywa się rywalizacja, gdyż zarówno zwierzęta i ludzie uważają się za 

właścicieli przestrzeni. Górale identyfikują się z ziemią, ponieważ ją zdobyli, z kolei zwierzęta 

czują przywiązanie do przestrzeni, gdyż były tu przed człowiekiem. Dochodzi do walki o 

miejsce; co ciekawe, góral zostaje ukazany jako przybysz z zewnątrz (przynajmniej tak 

postrzega go zwierzę). Analogiczna sytuacja zachodzi w relacjach góral – ceper; Podhalanie 

czują się właścicielami Tatr i Podhala, zaś przybysze z nizin uważani są przez autochtonów za 

gorszych; dopóki turyści nie wchodzą im w drogę i grzecznie płacą za usługi, wówczas są 

akceptowani, natomiast gdy próbują zagarnąć przestrzeń, wówczas dochodzi do 

konfrontacji.602 

Młodopolanie patrzyli na Tatry jak na „wolności ołtarze”, natomiast dla górali ten sam 

widok stanowił przestrzeń domu. Część pisarzy, zwłaszcza tych zrodzonych na Podhalu (z 

Orkanem na czele), podjęła trud budowania tożsamości narodowej u Podhalan z jednoczesnym 

zachowaniem ich dziedzictwa regionalnego.  

Bohater opowiadania Za sytko jest postacią dynamiczną – łatwo możemy zauważyć, jak 

budzi się w nim świadomość patriotyczna. Na samym wstępie opowieści, Bartek przytacza 

argumenty, jakimi odmówił Frankowi udziału w walce zbrojnej: 

 

Wiés ty, Franek, co? Kiebyś mie ty w Luptów abo ido Polski ka pozywał, 
ka na jakom karcyme abo na jaki pański dwór, coby my haństela piniondze, 
a jeść i pić przynieśli, hoć to grzych, weru na mój sto prawdu, jo by s tobom 
seł! Bo kie Ponbóg o mnie zabacył, to co ja mam o Nim pamiętać? Syn, 
wiés, nostarsy, ten, co mi robić pomagał, ino, ino; baba lezy, przez mléka 
je, bo skąd, a tu to dwoje przy cyckak – a hańto troje ino płace, bo się mu 
jeść fce. Krowy w oborze nié ma, świni w hléwie nié ma – nie trza ci 
doglłądać, bo wiés. Ostatnio biéda na mnie! I jo ci haw mom kose brać i 
pod Gdów kajsi cy pod Tarnów iść?!Wieraześci! Powiédz mi tak: Bartek, 
podź! Krew nam spod obuhów jak woda śknie, caski łupać bedziemy, z 
brzuhów dobro wydremy, ale się twoje dzieci najedzą – to pude! Ludziom 
wziąść, sobie dać – pude! Ale nieg sie nie ino Galicyjo, ale świat cały wali 
– je wtoz tu do mnie s téj Galicyje prziseł na moje biéde zazirać – co? Béł 
tu jaki pon spod Gdowa cy spod Tarnowa? Prziniós mojemu synowi łyzke 
rozołu, mojej babie krapke mąki, moim dzieciom hleba? Jageś go widział, 
to powiedz!603 

 

                                                 
602 Zob. Julian Krzyżanowski, Tetmajer Kazimierz, dz. cyt., s. 476. 
603 Kazimierz Tetmajer, Za sytko, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 439. 
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Bartek czuje się pokrzywdzony i opuszczony. Najważniejsza dla górala jest rodzina – 

zapewnienie dostatku, a raczej przeżycia najbliższym, stanowi dla niego najważniejszy cel, 

który jest wartością, rozgrzeszającą nawet z rabunków i przelewu krwi (bez najmniejszych 

skrupułów mówi o chęci zbójowania). Bohater w żaden sposób nie utożsamia się ze sprawa 

polską – trudno nawet w jego sytuacji mówić o kierowaniu się jakąkolwiek prywatą; jest on 

postacią tragiczną.604 Góral znalazł się w tak trudnej sytuacji życiowej, iż można mieć wrażenie, 

że nic nie zmusi go do walki; z powyższej wypowiedzi łatwo wywnioskować, iż bardzo 

poważnym problemem było uświadomienie góralom ich przynależności do Polski – państwa, 

które nic im tak naprawdę nie dało, istniejąc w świadomości Podhalan jako abstrakcja, mit. 

Bartek nie rozumie, czemu miałby poświęcić siebie i rodzinę dla całkowicie obcej i 

niezrozumiałej idei.605  

Dalsza część opowieści jest świadectwem silnego przywiązania i solidarności bohatera 

względem gromady, z czego on sam nie zdawał sobie wcześniej sprawy. Góral, na widok 

idących do boju Podhalan, poczuł wewnętrzną potrzebę przyłączenia się do ziomków. 

Identyfikacja z gromadą, braterstwo, poczucie solidarności i współodpowiedzialności mają 

charakter emocjonalny – bohater działał impulsywnie, targające nim uczucia, wiążące go i 

utożsamiające z ludem podhalańskim, istnieją zakorzenione głęboko w jego podświadomości 

– są niemal wpisane w genotyp: 

 

     Idom, banda cało, mijajom mie. A jo ostoje poprzed izbom i patrzem. 
Patrzem, patrzem, kie mie nie hyci drgowka! Zedrzałek telo co cud, 
zmąciło mi w ocak. Kie mie cosi nie hyci za krztoń, za serce! Kie nie ryknie 
cosi se mnie, nie płac, ale tak, jak kiebyś wej krwiom płakał! A ci idom, 
tako cyrniawa, hłop przi hłopie, sami nascy, haw z Hohołowa. Ani jo sie 
nie nazdał, co robiem, hipnonek w izbe, łapiem cieślice, cok jom miał, cuhe 
na kamizelke, krzicem do baby: 
     –  Idem! 
     – Ka? Pyto sie. 
     – Pod Gdow, pod Tarnów, ko hłopi nascy idom, bronić Polskom od 
Austryje!...606 

 

Przytoczony cytat demaskuje motyw, dla którego Bartek rzucił wszystko i przystąpił do 

powstania. Poczucie jedności i odpowiedzialności okazały się silniejsze od rodziny. Mało 

prawdopodobne, by właśnie w tym momencie obudził się w nim patriotyzm; odegrał tu główną 

rolę przede wszystkim góralski temperament, słynna podhalańska fantazja. 

                                                 
604 Zob. Zuzanna Dziuban, Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia 
kulturowego, Poznań 2009, s. 32–36. 
605 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
606 Kazimierz Tetmajer, Za sytko, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 440 – 441. 
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Najprawdopodobniej nie ma innego powodu, by Bartek wziął udział w bitwie; co prawda 

bohater mówił do żony, że idzie „bronić Polskom od Austryje!”, aczkolwiek nie wydaje się, by 

w tak krótkim czasie uświadomił sobie rangę powstania. Przypuszczalnie zadziałała tutaj 

psychologia tłumu i wspomniane poczucie solidarności z gromadą, przyświecające bohaterowi 

również w zakończenie opowiadania: 

 

     A mnie wzieni, związali, pojehałek pote ze ziandarami w Nowy Targ, pote 
do Sąca, pote na Śpilberg. Haniek w hareście wysiedział śtyry roki. Kiek 
wróciéł, wiecie, co jek naloz? Nalozek syna pod ziemiom, dwoje dzieci pod 
ziemiom, dom Zyd wzion, a baba kajsi we świat s tym dwojgem, bo to umierać 
nie fciało, i s tym jednym, co wyzyło, posła, nigda jek sie nie dowiedziła, ka? 
Telo jek naloz. Ale mi nie zol – co jek cuł wte, kiejek w izbe hipnon, to mi do 
końca zycia zapłaciło za sytko.607  

 

 

Od czasu, kiedy Bartek przyłączył się do powstania minęły lata, w związku z czym miał 

mnóstwo czasu na przemyślenie swojej decyzji, która zrujnowała jego rodzinę i doprowadziła 

do śmierci dzieci. Bohater niczego nie żałuje, co podkreśla siłę przywiązania do ludu 

podhalańskiego. Świadomość własnych wyborów i czynów, jak również utwierdzenie się 

górala w tym, że postąpił słusznie, stanowi ostatni etap transformacji, „w której w duszy chłopa 

polskiego zrodził się Polak”.608 Możemy zatem domyślać się, że poprzez braterstwo broni, 

walkę oraz jej konsekwencję (uwięzienie), bohater zrozumiał ideę polskości. Dojście do tej 

świadomości zapewne rozpoczęło się w momencie rekrutacji do wojska – na skutek uczuć, o 

jakich bohater mówi w przytoczonym cytacie. Widzimy tutaj narodziny tożsamości, pamiętając 

przy tym, iż Tetmajer mocno ubarwił swojego bohatera, gdyż zmiana, jaką przeszedł Bartek, 

mimo upływu lat, wydaje się zbyt nagła, radykalna i nieuzasadniona psychologicznie, a co za 

tym idzie jest mało autentyczna, lecz zmitologizowana. 

Identyfikowanie się górali z polskością było niejednoznaczne i nie zawsze w pełni 

świadome. Nieistniejący na mapach świata kraj, o którym tylko słyszeli rozmaite historie, mimo 

wszystko był dla nich czymś ważnym; dzięki działalności takich ludzi jak Andrusikiewicz, 

Kmietowicz czy Głowacki, górale z czasem identyfikowali się z polskością. Z biegiem lat, gdy 

coraz więcej Podhalan zdobywało wykształcenie, ich świadomość narodowa rosła, jednak w 

dalszym ciągu byli przede wszystkim góralami, dopiero potem Polakami, gdyż tożsamość 

                                                 
607 Tamże, s. 441. 
608 Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, dz. cyt., s. 277. 
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człowieka jest nierozerwalnie związana z jego miejscem urodzenia, a także językiem; jak 

zauważyła Małgorzata Czermińska: 

 

Wedle zgodnej opinii wielu antropologów tożsamość kształtuje się i jest 
sygnowana przez odniesienie do miejsca, zwłaszcza miejsca urodzenia. 
Znajduje to też swój przejaw w języku, na przykład w antroponimach. Jeśli 
tożsamość jednostkową określa się w odniesieniu do ciągłości rodu, nazwa 
osoby wyraża jej pochodzenie od ojca. Jeśli z jakichś względów przeważają 
wyraziste cechy indywidualne, mogą one być źródłem przydomka, niekiedy 
prześmiewczego. Jest też grupa nazwisk wskazujących na związek z miejscem 
pochodzenia, którego nazwa została potraktowana jako pierwotna i silniejsza 
od innych możliwych wyróżników.609 

 

Zdaniem badaczki, na tożsamość człowieka w sposób silny wpływa ród z jakiego pochodzi, by 

wspomnieć tylko takie góralskie rodziny jak Gąsieniców, Ślimaków, Bukowskich czy Bafiów; 

górale na pierwszym miejscu identyfikują się z własnym rodem (niezależnie od tego czy ich 

charakterystyczne cechy fizyczne lub psychiczne stały się podstawą przydomka), później z 

resztą górali, a na samym końcu z Polską. 

Na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się szereg prac, ukazujących górali jako 

patriotów. Ich autorzy z dumą wspominali fakt, że górale nigdy nie dali się zniewolić, 

wyliczając przy tym takie wydarzenia historyczne, jak walki Podhalan podczas wojen ze 

Szwecją czy powstanie chochołowskie.610 Stanisław Witkiewicz w następujących słowach 

wypowiedział się na temat pochodzenia górali: 

 

Lud ten, nie spętany nigdy pańszczyzną, bardziej niż jakiś inny lud polski 
świadomy swojej odrębności plemiennej, przechował u siebie w stanie żywym 
i świeżym pierwiastki dawnej kultury polskiej w obyczajach, w przepysznej 
mowie, w budownictwie i artyzmie, który nadawał każdemu przedmiotowi 
codziennego użytku.611 

 

Antoni Kroh twierdzi, że budowanie tożsamości narodowej górali zaczęło się wraz z 

młodopolską fascynacją góralszczyzną: 

 

     Dawne Podhale należało do Rzeczpospolitej, ale zbliżony typ gospodarki i 
codzienne kontakty wiązały ludność silniej z południem, niż z Polską nizinną. 
Pasterstwo wysokogórskie, jarmarki spiskie, liptowskie czy orawskie, praca 
sezonowa (wędrowano nawet do Wiednia i Pesztu), zbójnictwo, handel 
domokrążny i inne powody kierowały Podhalan na Uhry, które w folklorze 
jawią się jako kraina dobrobytu i życiowej szansy. Kraj na północ od Podhala, 

                                                 
609 Małgorzata Czermińska, Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, [w:] Kulturowa historia literatury, pod 
red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego, Warszawa 2015, s. 146 – 147. 
610 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 55. 
611 Stanisław Witkiewicz, Bagno, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 223. 
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czyli Lachy, w dawnych śpiewkach i gawędach góralskich występuje znacznie 
rzadziej, jeśli nie licząc Sącza i Wiśnicza, ze względu na tamtejsze więzienia. 
     Istnieją dane aby przypuszczać, że o bezdyskusyjnej polskiej świadomości 
narodowej Podhalan można mówić dopiero w drugiej połowie XIX wieku. 
Wówczas to elity naukowe i artystyczne związały Podhalan z kultura polską, 
uczyniły ich świadomymi Polakami. Bardzo się do tego przydał mit o ich 
prapolskości.612 

  

Nie sposób nie zgodzić się z uczonym; z pewnością proces polonizacji górali był długi i 

skomplikowany, jednak trudno stwierdzić z całą pewnością czy Podhalanie osiągnęli pełnię 

świadomości narodowej w drugiej połowie XIX stulecia, gdyż z jednej strony młodopolanie 

„uczyli” Podhalan bycia Polakami, z drugiej ci sami ludzie budowali szereg mitów, wmawiając 

im wielkość, genialność i wyjątkowość, co doprowadziło do postaw ksenofobicznych, a w 

rezultacie odseparowało Podhale od narodu. Podhalanie po dziś dzień uważają się za lepszych 

od ludzi z nizin – mało tego zawłaszczyli sobie prawo do nazwy „góral”, wyśmiewając górali 

spoza Podhala, gdyż ludzie żyjący między innymi na Orawie, Spiszu czy w Beskidach są 

częstymi przedmiotami żartów i złośliwości mieszkańców Podtatrza – Podhalanie określają ich 

mianem „górali niskopiennych” lub „błotnych” z tego względu, że nie ma u nich gór skalistych. 

Omawiając zagadnienia związane z tożsamością górali, należy wyjść poza gromadę i 

przyjrzeć się jednostkom. Często sieroty, które prócz rodziny nie miały własnej ziemi, 

przechodziły kryzys tożsamościowy, gdyż bez własnego miejsca ludzie nie wiedzą kim. Jako 

przykładem można posłużyć się opowiadaniem Zośka Galicka; tytułowa bohaterka ilustruje 

poruszone wyżej dylematy w następujący sposób: 

 

     Zośka sługowała już od dawna, od małości, od czasu, kiedy jej drobne ręce 
zdołały udźwignąć gieletę z mlekiem, rajtok z wodą, putnię z pomyjami, 
miotłę, motykę albo widły. Sługiwała, ale nigdy jej nikt nie wyjaśnił, ani jej 
stanowiska na świecie, ani stosunku do ludzi, którym służyła, dla których 
pracowała i którzy ja żywili. […] Nie znała wartości i ceny swojego trudu, a 
tym samym nie mogła ocenić wartości tego, czym jej za ten trud płacono. Nie 
uświadamiając siebie, nie była sobą i nie mogła nie tylko wiedzieć, ale nawet 
chcieć wiedzieć, kim jest dla innych, kim jest w hierarchii chłopskiego narodu. 
[…]  
W jej twarzy, w jej postaci była jakaś bezosobowość, nieobecność siebie, 
bezbronność, i siedzący przed nią na skrzyżalach, u progu izby, Sobek zdawał 
się czymś groźnie potężnym – rzeczywistym, bezwzględnym jej panem i 
władca.613  

 

Brak tożsamości izoluje od społeczeństwa, utrudniając zdefiniowanie własnej osoby. 

Najmocniej na poczucie identyfikacji wpływa miejsce, kawałek własnej ziemi, z kolei brak 

                                                 
612 Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, bmw 2013, s. 220 – 221. 
613 Stanisław Witkiewicz, Zośka Galicka, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 225 – 226. 
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osobistej przestrzeni powoduje dezorientację, zaburzając poczucie tożsamości, która nie ma 

żadnego punku odniesienia. Przestrzeń nie tylko określa człowieka, ale, w mentalności górali 

drugiej połowy XIX wieku, wyznacza również status społeczny, z czego zdawali sobie sprawę 

zarówno „majętni” gazdowie, jak i komornicy, akceptujący taki, a nie inny stan rzeczy. 

Za sprawą młodopolskich artystów tożsamość przestrzeni podhalańskiej równie mocno 

związana była z kulturą podhalańską, co z ogólnonarodową. Dla górali Podhale było przede 

wszystkim tożsame z ich folklorem oraz tradycją, które zostały okrzyknięte przez pisarzy jako 

rdzennie polskie; góral identyfikując się z własną kulturą siłą rzeczy (często nieświadomie) 

wpisywał się w polską tradycję, gdyż ta pochłonęła pod koniec XIX wieku Podhale. 
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ROZDZIAŁ V 

Homeryzacja góralszczyzny, czyli połączenie dwóch przestrzeni 

 

 

 

 

Zanim pojawiły się pierwsze wzmianki pisemne na temat Podhala, po Polsce krążyły 

ustne legendy na temat tego regionu. Wszelkie informacje o górach dostarczali najczęściej 

ludzie, zajmujący się handlem, którzy dla zarobku ruszali na Węgry, odwiedzając po drodze 

południowe krańce kraju. Powstało szereg mitów na temat Tatr: jeden z nich mówił, iż w górach 

panują tak niskie temperatury, że zamarzają wypowiadane tam słowa,614 jednak, jak podaje 

Jacek Kolbuszewski, pierwszą próbą zbudowania mitologii podhalańskiej był Dziennik podróży 

do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego.615  

Młodopolską mitologizację Tatr zapoczątkowała twórczość Stanisława Witkiewicza 

oraz Kazimierza Tetmajera,616 wyznaczając jednocześnie pewien wzorzec, do którego 

odwoływało się wielu pisarzy.617 Autor Tatr w śniegu widział w tradycji podhalańskiej archetyp 

polskości, nie dziwi zatem fakt, że opisując kulturę górali uciekł się do gloryfikacji zarówno 

Podhala, jak również jego mieszkańców,618 ukazując Podhalan jako znakomitych twórców 

ludowych oraz rzemieślników, hiperbolizując ich dokonania w tych dziedzinach, jednocześnie 

uważając, że działalność górali wynika z potrzeby tworzenia rzeczy pięknych.619 Mitologizacja 

Witkiewicza obejmowała wszystkie aspekty życia Podhalan od gwary przez sztukę, obyczaje, 

aż po czynności codzienne. Pisarz prezentował górali niczym uduchowioną grupę społeczną, 

przepełnioną siłami witalnymi, cechującą się fantazją i odwagą – w następujących słowach 

wypowiadał się o góralach: 

 

                                                 
614 Zob. Stanisław Piotrowski Stanisław, Skalne Podhale w literaturze…, dz. cyt., s. 62. 
615 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 418. 
616616 Jan Lechoń w następujących słowach wypowiedział się na temat tego, w jaki sposób  twórczość Tetmajera 
przyczyniła się do mitologizacji regionu: „Zakopane i Tatry odkryte zostały, to prawda, przez Chałubińskiego i 
ks. Stolarczyka; Sabała, to prawda, jeszcze przed Tetmajerem opowiadał swe zbójnickie bajki. Ale Tetmajer 
dopiero dał wielkość, homerycką potęgę «Legendzie Tatr», on dopiero stworzył górali i zbójników na niebywałą 
miarę, on dopiero nad folklorystyczno-leczniczym Zakopanem rozsnuł wspaniałe, chmurne niebo mitu, od niego 
zaczyna się ta wędrówka duszy polskiej do owego prymitywnego świata prostych uczuć nie na ludzką miarę, 
wędrówka, o której jeszcze nie powiedziano ile dała tej duszy hartu i zdrowia.” (Jan Lechoń, O literaturze polskiej, 
Warszawa 1993, s. 58.) 
617 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 55. 
618 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 9 – 27.    
619 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 58. 
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     Przede wszystkim górska natura prowadzi do tych samych porównań; życie 
ludzkie, życie pasterzy u Sabały i u Homera jest tak podobne, że jeżeli na miejsce 
bohaterów „Iliady” lub „Odysei”, jakkolwiek oni się nazywają, podstawimy 
naszych Walczaków, Pitoniów, Gąsieniców i Mardułów, nie będziemy 
potrzebowali dodawać nic więcej, oprócz „złota i śrybła“, których homerydzi 
mieli do zbytku, a o których pasterze hal tatrzańskich tylko marzyli. 
     Skala uczuć, poziom etyczny, stosunek do natury są tak dalece te same, że 
kiedyśmy raz, siedząc w zimie u ogniska w Rostoce, czytali „Odyseję” góralom, 
słuchali jej, jak opowiadań Sabały, i bawili się również dobrze, a nade wszystko 
sam Sabała niewymownie się cieszył z pomysłów Odyseusza.620 

 

Autor zestawił starogreckich bohaterów z góralami, uważając, że podobieństwo między 

jednymi a drugimi tkwiło w mentalności oraz wrażliwości. Witkiewicz zauważył także, iż 

Podhalanie i starożytni Grecy posiadali niemal identyczny zmysł estetyczny, ponadto pasterski 

tryb życia (połączony z miłością do heroicznych czynów) tylko utwierdzał w przekonaniu o 

podobieństwie tych dwóch, jakże odległych od siebie, zarówno pod względem czasu, jak i 

przestrzeni, grup etnicznych.621 

W Bagnie Witkiewicz w następujący sposób wypowiedział się na temat górali: 

 

Górale są jedną z najwyborniejszych odmian polskiej rasy. Lud to po prostu 
genialny, cudownie nadający się do cywilizacji. Nadzwyczajna inteligencja, 
połączona z wielką rozwagą, nie zabijająca jednak ani lotności pojmowania, 
ani wrażliwości na zjawiska i wpływy zewnętrzne; wrodzona wytworność 
obyczajów i stosunków, dzielność, energia i sprawność czynów są 
przymiotami Górali, które uderzyły wszystkich ludzi, zacząwszy od 
Staszica.622 

 

W podobnym tonie artysta pisał w publikacji noszącej tytuł Po latach: 

 

     W Zakopanem bardziej zapewne niż gdzie indziej rzuca się w oczy i 
bardziej wydaje się boleśnym dotychczasowy sposób obchodzenia się z 
ludzkim materiałem rasowym, gdyż tu żyje się wśród rasy, obdarzonej 
wyjątkowymi przymiotami, stanowiącymi najdoskonalsze pierwiastki 
cywilizacyjnego rozwoju. Kopernicki, Le Bon, dr Olechowicz przy pomocy 
antropologicznych badań stwierdzili szczególne tej rasy przymioty, życie 
codzienne ukazuje właściwości te w czynie, w zastosowaniu do zagadnień 
bytu. Jest to rasa obdarzona takimi przymiotami intelektualnymi, które jej 
nadają cechy genialności, rasa dziś zdolna do przyjęcia o wiele wyższego typu 
stosunków społecznych i warunków życia niż te, które przy dzisiejszym 
ustroju społeczeństwa i dzisiejszych pojęciach o zadaniach życia dostępne są 
dla mas ludowych.623     

 

                                                 
620 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 148. 
621 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum…, dz. cyt., s. 9 – 27.    
622 Stanisław Witkiewicz, Bagno, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 223. 
623 Tegoż, Po latach, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 50 – 51. 
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Mit o genialności Podhalan starał się Witkiewicz podeprzeć wynikami badań ówczesnych 

antropologów, sugerując przy tym, że górale okazaliby pełnię swoich zalet, żyjąc w 

odpowiednim dla nich ustroju społecznym, zatem są ludźmi genialnymi, hamowanymi przez 

panującą sytuację polityczną.  

Mitologizacja nie miała na celu upiększać czy też ulepszać górali (choć najczęściej to 

robiła), lecz ukazać ich niesamowitość. Często bohaterowie góralscy stylizowani byli w taki 

sposób, by pokazać ich wyjątkowość, manifestującą się na rozmaite sposoby: 

 
     Był jeden taki juhas z Jurgowa, strasznie dziki, a nazywał się Bronisław 
Luptowski – uhlarz, czyli węglarz, bo taki czarny był na twarzy, jakby z 
węglami w lesie robił, tylko mu niebieskie ogromne oczy spod rzęs świeciły 
na białkach. On nim opowiadali, że kiedy na kogo spojrzał, choćby jaki śmiały 
chłop był, nie dotrzymał i cofnął się. Psy owczarki, człeku po pas, które do 
wilka same skakały, a i ku niedźwiedziowi, jak ich było przy szałasach trzy, 
cztery w kupie, szły: tylko się przed tym Luptowskim kurczyły pod siebie, a z 
daleka warczały, kiedy na jaką obcą polanę zaszedł. Siłę też miał taką, że dwie 
podkowy na raz łamał jak pręt z osiki, a kiedy go zamknęli w areszcie w 
Nowym Targu – właśnie w kierpce orawskie z obcasami obuty był – tak się 
bawił, że skakał na piec, co tam był niski, a z pieca na podłogę i za każdym 
razem obcasy po same pięty w podłogę wbił. To tak zdziurawił ten areszt, że 
się wszyscy stróżowie, komisarze i sami sędziowie zeszli i dziwowali, a ten 
najglówniejszy sędzia nie mógł wytrzymać i dał mu papierka za tę sztukę, choć 
szkody narobił. Tak docyfrował podłogę, co cud! 
     A zły był taki, że o bądź co kogo prask w pysk albo kopnął. To się ten też 
nim obejrzał, to już do góry nogami świat zobaczył.624 

 

Bronisław Luptowski nie jest bogiem czy wybitnym herosem, dokonującym niezwykłych 

czynów lecz zwykłym śmiertelnikiem, posiadającym olbrzymią siłę fizyczną, jak również 

pewną dzikość i zuchwałość, wzbudzającą strach nawet wśród zwierząt. Jednocześnie jest to 

postać dysponująca specyficzną charyzmą czy też raczej fantazją podhalańską, czego 

najlepszym dowodem są skoki wykonywane przez górala w areszcie. 

Pisarze nie tylko ukazywali heroizm górali (co widać bardzo dobrze u Tetmajera),625 

hiperbolizując ich osiągnięcia oraz kulturę – mitologizacja nie ograniczała się tylko i wyłącznie 

do kwestii gloryfikacyjnych, gdyż często wyolbrzymiano negatywne postawy oraz wizerunki, 

odbiegające od obowiązujących kanonów piękna, co spotykamy również w Na Skalnym 

Podhalu:626  

 
    Cęba wielka, opuchła, blada, jak u topielca, oczy wyłupione na wierzch, 
niebieskookie, jak u ryby zaśniętej, wargi wywinięte, grube, obwisłe, 

                                                 
624 Kazimierz Tetmajer, Dziki Juhas, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 111. 
625 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 43. 
626 Zob. Michał Januszkiewicz, W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, 
„Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 60–78 
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czerwonożółte; z warg ciekło. Nos jakiś zarośnięty we środku. Pod gardłem 
wól; a nie to ino jeden, ale że dwa. Jeden na drugim, jak gołąbki na wiosnę. 
     Ciało całe powykrzywiane, pokręcone, pogarbione, połamane – nic byś tam 
prostego nie uświadczył, chyba kij, co się na nim Walek podpierał. Ładny był 
– nie było co powiedzieć. Potwora i potwora. A jeszcze się i jąkał, ledwie 
krztusił.627 

 

Góral został opisany za pomocą porównań, nasuwających skojarzenia z jakąś nadprzyrodzoną, 

szpetną istotą; w tym wszystkim słowem kluczem jest „wyjątkowość” – niezwykłość oraz 

niepowtarzalność miejsca, jak również żyjących w nim ludzi, wzmocniona hiperbolizacją. 

Mitologizacja góralskiej fizjonomii, psychiki oraz czynów, niezależnie od tego czy ich intencją 

jest chęć popisania się przed innymi swoją sprawnością fizyczną, tak jak było to w przypadku 

juhasa z Jurgowa, czy też są to czyny heroiczne, pełne poświęcenia, zawsze ma w sobie 

pierwiastek niesamowitości. 

Mitologizacji uległy także jednostki, postaci związane z Zakopanem i Tatrami. Spośród 

wszystkich górali największej gloryfikacji uległ Jan Krzeptowski, który został zestawiony 

przez Witkiewicza z Homerem.628 Historie Sabały zachwyciły wielu wybitnych pisarzy 

przełomu XIX i XX wieku.629 Na temat opowiadań górala autor Na przełęczy wypowiadał się 

w następujących słowach: 

 

     Sabały opowiadań słucha się tak jak się patrzy po wiele razy na dobry, 
niezmanierowany obraz, jak się czyta po wiele razy pieśni Homera – z którymi 
mają one wiele wspólnego. […] Ponieważ to podobieństwo między treścią 
opowiadań Homera i Sabały mogłoby stanowić materiał osobnego studium, 
nie chcę zajmować tu miejsca dalszym tej sprawy rozbiorem, zaznaczę tylko, 
iż wartość artystyczna Sabały opowiadań, podług mnie, nieczęsto ustępuje 
pieśniom Homera.630 

 

Krzeptowski urasta do rangi mitologicznego wieszcza obdarzonego niezwykłym darem 

poetyckim,631 którego wyjątkowość polegała na jego naturalnym, mistycznym pochodzeniu – 

był to talent właściwy jednostkom wybitnym. Sabała w twórczości Witkiewicza stał się 

symbolem dawnej, mitycznej góralszczyzny, która, zdaniem pisarza, przeminęła bezpowrotnie. 

Malarz nie szczędził słów uwielbienia kierowanych pod adresem starego górala, nazywając go 

                                                 
627 Kazimierz Tetmajer, O Walku Sietniaku, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 199. 
628 Zob. Teresa Stala, Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicz, „Pamiętnik Literacki”1996, nr 4, s. 87. 
629 Zob. Wiesław Wójcik, Sabała, Zakopane 2010. 
630 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 148 – 149. 
631 Teresa Stala w następujących słowach wypowiedziała się o talencie artystycznym Sabały: „Krzeptowski 
potrafił wydobywać dowcip z gawęd, bawić słuchaczy i płynnie opowiadać. Stworzył on pewien styl nie tylko 
przewodnika, lecz również artysty — skrzypka oraz gawędziarza, obowiązujący jego następców. Zasadniczymi 
cechami Sabałowego talentu epickiego, które łatwo odnaleźć w opowieści o Śmierci, są humor, realizm i 
wyostrzony zmysł obserwacyjny.” (Teresa Stala, Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicz, dz. cyt., s. 87). 
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„boskim staruchem”. Był on dla autora Tatr w śniegu góralem doskonałym, archetypem, 

posiadającym całą podhalańską mądrość.  

Przedstawienia Krzeptowskiego był nierozerwalnie związane z przestrzenią 

podhalańską.632 Warto w tym miejscu dla porównania przytoczyć opis Sabały skreślony piórem 

Żeromskiego w liście do żony Oktawii: 

 

Sabała jest już teraz podobny do takiego ptaka, któremu głowa i dziób włażą ze 
starości między ramiona. Oczy ma rzeczywiście podobne do oczu jastrzębia, kiedy 
siedzi na jakimś szczycie i błyska piwnymi źrenicami. Katarakta nie zasłania mu 
wzroku zupełnie, ale przeszkadza widzieć dokładnie. Jest to rzeczywiście twarz 
niezwykła – takiej nie da się widzieć w żadnej sferze, tej ostrości starczych rysów, 
takiego bystrego ruchu głowy, takiego zmiennego wyrazu zmarszczek. 633 

 

Ten niezwykle plastyczny opis Krzeptowskiego dowodzi, że mitologizacja wychodziła poza 

literaturę piękną. Stary góral został opisany jako człowiek wyjątkowy, niezwykły (niczym coś 

osobliwego – istota ludzka a zarazem nie do końca ludzka). Przywołana charakterystyka Sabały 

również hiperbolizuje jego postać, gdyż ukazuje go niczym osobę nieprzeciętną, wręcz 

baśniową, wyjętą z mitologii podhalańskiej; starość górala została ukazana w taki sposób, że 

jest w niej zarazem coś dzikiego, magicznego i szlachetnego.634 

Do tych dwóch opisów Krzeptowskiego warto dodać jeszcze jeden, autorstwa Zofii 

Urbanowskiej: 

 

     W czerwonym świetle ogniska ujrzano przygarbionego starca, zdającego 
się sto lat dźwigać na sobie. Długie siwe włosy, wydobywające się spod 
kapelusza, ostre rysy, rysy „orła z sennymi oczyma”, jak o nim mówił 
Witkiewicz, były tak wyraziste, że wrażały się na zawsze w pamięć; zapadłe 
policzki, wąska linia ust, na których spoczywał w tej chwili wyraz 
niewysłowionego smutku, będący w sprzeczności z tym, co mówiono o jego 
filozofii – wszystko to razem składało się na całość typową, niezwykłą, rzec 
by można, legendową. Gdy zdjął kapelusz mówiąc: „pokwalony” – odsłonił 
czoło wysokie, zadumane, poorane szerokimi bruzdami. Cała ta postać, którą 
Sienkiewicz porównał do postaci starego sępa, wyglądała jak zabytek dawno 
minionych czasów.635 

 

Przytoczone powyżej charakterystyki Sabały: pierwsza, którą można umownie nazwać 

reportażową Witkiewicza, druga epistolarna Żeromskiego i trzecia powieściowa Urbanowskiej, 

ukazują postać starego górala w podobny sposób. Oczywiście fragment Witkiewicza jest tutaj 

                                                 
632 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 62 – 64. 
633 Cytat za: Włodzimierzem Wnukiem, Moje Podhale. Ku Tatrom, Warszawa 1971, s. 213. 
634 Zob. Marta Tomczyk, „Wędrowiec” – symboliczna przestrzeń „antybasni”, [w:] Poezje Kazimierza Tetmajera. 
Interpretacje, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Pawła Próchniaka i Mariana Stali, Kraków 2003, s. 157 – 
158. 
635 Zofia Urbanowska, Róża bez kolców, Warszawa 1980, s. 141 – 142. 
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najbardziej zmitologizowany, gdyż autor porównał górala wprost do starożytnego poety, jednak 

wszystkie trzy opisy mają wspólny punkt – jest nim wyjątkowość opisywanej postaci; 

znakomicie widać schemat, za pomocą którego pisarze przedstawili Krzeptowskiego: 

akcentowany jest wiek górala, kryjący w sobie coś mitycznego, pierwotnego, prastarego. 

Ponadto, Sabała posiada godność i mądrość ludową jest zatem postacią na pół realną, na pół 

baśniową – mędrcem, którego wiedza ma źródło w doświadczeniu oraz w czymś, co można 

nazwać atawistycznym mistycyzmem.636 

Warto choć nadmienić, iż mitologizacji uległy także inne historyczne postaci, by 

wspomnieć tylko Tytusa Chałbińskiego ukazanego przez Witkiewicza jako człowieka 

mądrego, ciekawego świata, odważnego i posiadającego niespożytą energię.637  

W zbiorze Z Tatr, Witkiewicz obdarował górali takimi przymiotami, jak szlachetność, 

ofiarność, dobroduszność. Podobne było z przestrzenią, która uległa nobilitacji; swego rodzaju 

uduchowieniu a nawet sakralizacji, o czym była już mowa we wcześniejszym rozdziale. 

Wszystko to uczyniło z górali bohaterów mitologii podhalańskiej, którzy stali się kalką 

starogreckich herosów, naniesioną przez przybyłą na Podhale inteligencję.638 Nawet 

najmizerniejsi górale, znajdujący się na najniższym szczeblu drabiny społecznej, ukazywani 

byli jako herosi biedy,639 gdyż ich wątłe ciała kryły w sobie wielką moc, by przywołać tylko 

postać Zośki Galickiej: 

 

     Stała przed nim wysoka, smukła, wątła, z głowa pokornie schyloną. Jej 
wąskie plecy i biodra, jej pierś chudą otulały strzępy jednego przyodziewku. 
Chude, drobne ręce, nogi cienkie w kostce i małe, bose stopy zdawały się nie 
stworzone do tego trudu, który dźwiga dziwka w góralskim gazdostwie. Sobek 
patrzył też na nią z pewnym niedowierzaniem. Ale Zośka była Góralką i to jej 
wątłe ciało ujęte było w sploty nerwów o potężnej energii czynu, nerwów 
czułych, pobudliwych, czujnych, wytrzymałych i nie nużących się.640 

 

Hiperbolizacja Tatr, Podhala i górali w spuściźnie artystycznej Tetmajera w sposób 

wyraźny różni się od Witkiewiczowskiej nobilitacji przede wszystkim samą rozbieżnością 

                                                 
636 Na łamach literatury końca XIX wieku bardzo dużo jest opisów Jana Krzeptowskiego; jeden z nich 
odnajdujemy również u Tytusa Chałubińskiego, który w następujących słowach opisał Sabałę, budując jego 
legendę: „[…] Sabała ma lat około 70, jest suchawy, ale krzepki, skóra twarzy prawie pergaminowa, wzrok nieco 
przymglony, ale rysy twarzy wyraziste i piękne. Całe życie był strzelcem na swoją rękę; ubił dużo niedźwiedzi, a 
innej zwierzyny bez liku. Pomimo osłabionego wzroku, ubiegłej jeszcze jesieni strzelał do niedźwiedzia, którego 
nikt lepiej od niego nie wyszlakuje.” (zob. Tytus Chałubiński, Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, 
Kraków 1921, s. 12.) 
637 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 288 – 289. 
638 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 55 – 56. 
639 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Homo militans i homo faber. O nurcie heroicznym w Młodej Polsce, [w:] 
tejże, Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 143 – 145.  
640 Stanisław Witkiewicz, Zośka Galicka, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 226. 
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spojrzenia na góralszczyznę, co bez wątpienia ma swoje źródło w pochodzeniu obu pisarzy. W 

przeciwieństwie do twórcy stylu zakopiańskiego, Tetmajer był autochtonem, doskonale 

znającym zwyczaje, folklor, tradycję oraz topografię Podhala i Tatr, po których często 

wędrował.641 Góry niemal zawsze towarzyszyły jego twórczości, jednak do mitologizacji w 

najwyższym stopniu posunął się w Bajecznym świecie Tatr (1906), Na Skalnym Podhalu (1903 

– 1910) oraz w Legendzie Tatr (1910 – 1912).642 W przeciwieństwie do miłosiernego górala 

wykreowanego przez Witkiewicza, Podhalanie Tetmajera są postaciami złożonymi, 

niejednoznacznymi; obok umiłowania wolności, moralnej subtelności, witalności, namiętności, 

występuje agresja, mściwość, zawiść, pieniactwo, zazdrość, egoizm i pycha.643 Jacek 

Kolbuszewski zauważył, że w rysie charakterologicznym postaci zmitologizowanych górali, 

stworzonych przez Tetmajera, nie ma atawistycznego odniesienia do natury. Zdaniem badacza, 

stosunek do przyrody tych bohaterów charakteryzuje się zadumą, estetyzmem oraz postawą 

zdobywcy.644  

W Na Skalnym Podhalu, autor poddał mitologizacji przede wszystkim samych górali 

czyniąc z nich ludzi o znakomitych warunkach biologicznych (uroda, zdrowie, siła), 

intelektualnych (mądrość, spryt, humor) oraz moralnych (odwaga, waleczność, bohaterstwo, 

dobro). Tetmajer wykreował górali takimi, jakimi chciał ich widzieć, nie zaś takimi, jakimi byli 

w rzeczywistości; w Na Skalnym Podhalu pisarz odszedł od dekadentyzmu w stronę witalności, 

pochwały tężyzny fizycznej oraz bohaterskich czynów,645 głosząc uznanie dla siły oraz 

indywidualizmu górali.646 

Mitologizacji u Tetmajera uległa także czasoprzestrzeń, gdyż całe Podhale zostało 

poddane ubaśniowieniu; w opowiadaniach poety, ziemie te zamieszkują między innymi upiory, 

wilkołaki, dziwożony, strzygonie.647 Często przestrzeń realna przechodzi w wymiar 

fantastyczno-religijny. Podhale jest miejscem występowania rzeczy nadprzyrodzonych, 

ponieważ spotykamy tutaj zarówno anioły, jak i demony, zjawy… wśród tego wszystkiego 

autor umieścił górala, za którym ujmują się siły dobra, zaś ze złymi niejednokrotnie radzi sobie 

sam. 

                                                 
641 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz. cyt., s. 56. 
642 Tamże, s. 57. 
643 Tamże, s. 57. 
644 Tamże, s. 311. 
645 Tamże, s. 101. 
646 Zob. Jacek Kolbuszewski, Trzy szkice o „Na Skalnym Podhalu”, [w:] tegoż, Literatura i Tatry…, dz. cyt., s. 
510 – 512. 
647 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz. cyt., s.  57. 
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Również Jan Kasprowicz odwołał się do mitologizacji Podhalan, czyniąc z nich 

udręczonych tytanów;648 pochodzącego z Kujaw autora cyklu sonetów Z chałupy (1887) 

fascynowali górale pod kątem duchowym, mentalnym (fantazja, umiłowanie wolności), 

obyczajowym, jak również fizycznym (tężyzna), czemu dał wyraz między innymi w Tańcu 

zbójnickim (1898). Część badaczy649 zauważyła, że na charakter poezji Kasprowicza wpłynął 

fakt, iż po raz pierwszy zetknął się z Tatrami w 1892 roku jako dojrzały poeta. Szybko znalazł 

swój artystyczny pomysł na góry, jednak w jego pierwszych pracach wyraźnie pobrzmiewają 

echa „Młodej Polski tatrzańskiej”.650 Zdaniem Jacka Kolbuszewskiego zestawienie 

symbolizmu z impresjonizmem, jakie zastosował Kasprowicz w Krzaku dzikiej róży w 

Ciemnych Smreczynach, zapoczątkowało stopniowe wychodzenie poety z młodopolskiego 

sposobu ujmowania gór.651 

 Słynący z realistycznego spojrzenia na Podhale i jego problemy Orkan w Legendzie o 

Podhalu pisał: 

 

     I sam Pan Bóg wydumał tedy górala: o rosłej, śmigłej  postawie, o nogach 
jak ze stali, o oczach bystrych, orłowych, o umyśle lotnym, przedsiębiorczym, 
o zaciętości niezwykłej, energii i sprycie – aby mógł na tej biednej aniołowej 
ziemi dać sobie radę.652 

 

Kreacja górala podyktowana była przestrzenią – został on dostosowany do miejsca, w którym 

przyszło mu żyć. Bóg obdarował Podhalan przymiotami, ułatwiającymi egzystencję na terenie 

niebezpiecznym, wymagającym i niegościnnym dla człowieka. Zatem mieszkańcy gór nie są 

ludźmi przypadkowo żyjącymi w tym miejscu, gdyż zostali stworzeni, a właściwie powołani 

po to, by ”czynić ziemię poddaną”. Podhalanie stanowią lud wybrany, obdarzony przez Boga 

specjalną łaską, dzięki której mogą żyć w tak pięknej, a zarazem niebezpiecznej krainie. 

Ponadto sam fakt, że zostali przystosowani przez Stwórcę do życia w tej przestrzeni sugeruje, 

iż są jej nierozerwalną częścią. Witkiewicz w swoim dziele Na przełęczy zauważył, że 

przestrzeń tatrzańska w sposób szczególny wpływa na zachowania górali, którzy, przebywając 

w górach, zamieniają się w drapieżników walczących o przetrwanie.653 

                                                 
648 Tamże, s. 59. 
649 Między innymi Konrad Górski w swojej pracy Tatry i Podhale w twórczości Kasprowicza, Zakopane 1926. 
650 Zob. Jan Józef Lipski, Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu, „Pamiętnik 
literacki” 1966, nr 57/4, s. 441 – 415.  
651Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 346 – 347, 350. 
652 Władysław Orkan, Legenda o Podhalu, [w:] Podania, legendy, baśnie polskie, dz. cyt., s. 19. 
653 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 286 – 287. 
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Silnej mitologizacji ulegli zbójnicy wykreowani przez młodopolskich artystów na ludzi, 

cieszących się ogromnym szacunkiem,654 obdarzonych niespotykaną wręcz tężyzną fizyczną, 

inteligencją oraz fantazją.655 W Na przełęczy czytamy, co następuje: 

 

     Z b ó j n i k a  trzeba odróżnić od rozbójnika i złodzieja. Ci ostatni są zwykli 
rabusie, kradnący pieniądze, owce, mordujący ludzi dla rozboju, podli i wyzuci 
ze wszystkich dodatnich przymiotów. 
     Tymczasem zbójnik jest bohaterem wcielającym w sobie najpiękniejsze 
przymioty rycerstwa; jest zbuntowanym przeciw sile junakiem, dla którego 
mord jest wstrętnym, którego się on dopuszcza tylko z ostatniej konieczności 
– w obronie życia. Jest on wspaniałomyślny, silny, mężny, hulaka i wierny 
towarzysz. Pieniądze, zdobyte na bogaczach, rozdaje ubogim i nigdy biedaków 
nie napastuje.656 

 

W cytowanym fragmencie zbójnik urasta do rangi bohatera rodem z mitologii greckiej (posiada 

niemal wszystkie cnoty średniowiecznego rycerza, jest obrońcą słabszych, biednych i 

pokrzywdzonych). Przypomina romantycznego buntownika, sprzeciwiającego się zastanemu 

porządkowi świata, w którym istnieje wiele podziałów, w tym zasadniczy, na bogatych i 

biednych.657 

Należy zaznaczyć, iż wiele jest tekstów, w których sami zbójnicy budują własną 

legendę, mitologizując osobiste dokonania, czyny, a także przymioty fizyczne: 

 

Kie siekierką zetnę w sękate jawory, 
ja ta piana z wody, tak się kurzą wióry. 
 
Widziałaś mnie, matko, jagek wóz przeskocył, 
co go Bartków Kuba na boisko tocył. 
 
Kiedyk se wywinon ciupagą na Kirze, 
to się ludziom z okien porobiły dźwirze. 
 
Psa, choćby jak leciał, za ogon dopadnę, 
ani mię przełazy nie ogłupią zadne. 
 
Cyś mię to chowała na dziada w kościele? 
Jak się postarzeję, legnę se w popiele. 
 
Jako ten Janosik pójdę po dziedzinie, 
a choćbyk zginon – imię nie zaginie.658 

                                                 
654 Zob. Agnieszka Kastelik-Herbuś, Zbójnicy żywieccy w strofach starszych i nowszych, „Rocznik Muzeum 
"Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 2013, nr 1, s. 48 – 50. 
655 Zob. Hanna Filipkowska, Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski, [w:] Problemy literatury polskiej 
lat 1890 – 1939, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiej, Wrocław 1972, s. 221 – 252. 
656 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 158. 
657 Zob. Magdalena Popiel, Witalność modernizmu, czyli przemiany filozofii życia w dwóch pokoleniach polskich 
modernistów, [w:] Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i 
Urszuli M. Pilch, Kraków 2016, s. 26 – 31. 
658 Kazimierz Tetmajer, Pieśń o Jaśku zbójniku, [w:] tegoż, Wybór poezji, tegoż, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1991, s. 172. 
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Takimi argumentami przekonywał matkę i ukochaną Jasiek, który chciał iść zbójować. Widać 

tutaj przede wszystkim zbójecką fantazję oraz, tak charakterystyczną dla górali, skłonność do 

hiperbolizacji własnych dokonań – jest to cecha powszechna Podhalan, zaś kolejne wersy, 

przytoczonego utworu, tylko ją potwierdzają: 

 

„Śmiało, chłopcy, śmiało, jest hań Zyd bogaty, 
będziemy mierzali kotlikiem dukaty. 
 
Choćby tu Orawców było sto tysięcy, 
ja się ich tak boję, jako wilk zajęcy. 
 
Choćbyście zjechali husary z siablami, 
to ja se wywinę ciupazką nad wami!”659 

 

Śmiało możemy mówić o automityzacji; górale prezentują swoje przymioty, takie jak fantazja, 

odwaga i brawura, co służy budowie mitu, dzięki któremu nie tylko przyszłe pokolenia, ale i 

ludzie ówcześnie żyjący będą czuli do nich szacunek, podziw, zazdrość a nawet strach. Tego 

typu przyśpiewka dodawała otuchy także samym zbójnikom, wzmacniając ich przekonanie o 

własnej wyjątkowości, jednocześnie potęgując odwagę.660 

W sposób ciekawy porównał Tetmajer zbójników do zaporoskich Kozaków, o czym 

czytamy w Legendzie Tatr: 

 

     Na Podhalu, w Beskidach, lud z dawien dawna do łupieży, zbójectwa, 
oporu był pochopny. Przez całe Karpaty, od zachodu do wschodu ich granic 
węgierskich, raz wraz tworzyły się i dawały o sobie znać bandy grabieżcze. 
     W województwie krakowskim, w małym stosunkowo okręgu górskim, 
więcej było zbójów i napadów niż na ziemiach całej Rzeczypospolitej polskiej, 
a typ życia górali podobny był do typu życia zaporoskich Kozaków. 
     Rody sołtysie używały tej wolności w górach, jaką cieszyły się rodziny 
kozacze na Rusi, a młódź chadzała na zbój na obie strony gór, jak Kozacy na 
wyprawy z Siczy. W owym czasie górale byli rozjadli.661 

 

Autor prezentuje górali jako lud dziki, porywczy, miłujący wolność, dbający o własne interesy, 

nieakceptujący narzuconych praw, które w jakimś stopniu ich ograniczają, bądź powodują 

straty – było to połączenie cech greckich herosów z postawą, jakiej spodziewali się po Polakach 

bojownicy o wolność.662 

                                                 
659 Tamże, s. 173. 
660 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
661 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 8. 
662 Zob. Jan Jakóbczyk, dz. cyt., s. 40 – 45. 
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Nawet o rzeczach niechlubnych i klęskach, górale potrafią opowiadać w taki sposób, iż 

wychodzą na ludzi pokrzywdzonych, aczkolwiek mężnych, walecznych i honorowych. W tym 

miejscu warto przypomnieć opowieść zbójnika Mocarnego, którą przedstawiał Rafałowi 

Olbromskiemu: 

 

     — He! Kie ja z wojska! Kęs casu, bracie. Wzieni me w halak. Kiecki nam 
koło usy pozaplatowali, portecki cyrwone dali i hybaj! Do pandurów. Poślimy 
we Węgry, het! ku morzu, w takie straśne równie, pustacie, co nie daj Boze. 
Wytrzymalek bez jeden rok, bez drugi, alek ni móg dockać końca, kraju… Telo 
me docliwiło, cok wzion i zdezenterował. We dnie jek się krył, a na mroku leciał 
ku halom. Ale się w jednym mieścisku, na węgierskiej stronie, do mnie 
przyznali. Wzieni łapać. Dopadli me w takiej wąskiej ulicce, zaparłek sie do 
muru plecami — byłek chłop! — wzionek skalami prać, byłbyk to poprał na 
kupe, nie daliby rady. Ale me śtukom wzieni. Zaśli me ze zadku, postronek na 
syje zarucili i łapili. Toz to w seści me bez miasto wlekli. Musiałek bez takom 
ulice biegać, co me z dwok stron bili. Cosi pięćset kĳów wsypali. Dobrze! Juści 
odesłali me z wartownike do Préśburku, do regimenta. Ale w droǳe useptaliśmy 
się z jednym wojakiem, co me wiód, co był z Luptowa, juści zdezenterowalimy 
oba. Kaz było iść? He, bracie! Co ino raz wiater nas obleciał, wieǳielimy ka! 
Dopadlimy do hal, uzdobierali się, Luptak był za harnasia, i pośli na zbój. He, to 
było życie honorne! Ślimy w Polskom, cy ta na Węgry, na Śląsk, na Morawe, 
sedy nas było pełno, ale po kómorak luǳkich pusto… 
     Pandury a wojaki wse nam deptali po piętak a ślakowali. Na ostatek źle nam 
wysło. A syćko bez babe! Kto sie fajerek rad trzymał, ten niedługo zbójował. 
Zabawilimy sie hań u jednej nieskoro w nocy i po ćmie nas przysiedli. Pięcioro 
uciekło — ja zaś w pazdurak im ostał.663 

 

Bohater w taki sposób opowiedział historię, aby wynikało z niej, że jest człowiekiem silnym i 

odważnym, schwytanym w wyniku nieuczciwej walki. Góral hiperbolizował swoje cierpienie, 

jednocześnie podkreślając wytrzymałość na ból (pięćset batów). Przeskalowaniu uległ także 

powód, dla jakiego uciekł z wojska; mało prawdopodobne, by zdezerterował z oddziału tylko i 

wyłącznie z niechęci do równin oraz miłości do gór, warto jednak przywołać wcześniejszy 

fragment, mówiący o stosunku zbójnika do Tatr: 

 

     Góral nie poruszył się i nie odpowiadał. Oczy jego były wlepione w widne 
na niebie, dalekie polskie góry. Długi, czarny policzek przywarł do 
zardzewiałych krat, włosy zwisły w tyle zadartej głowy długimi strzępami jak 
nastroszone ptasie pióra. Tak wisząc w oknie zaśpiewał, zaklął, zaszlochał: 
 
Ej, wirsycku, wirsycku, ej, dałbyk cie ozłocić, 
E, kieby mi się mogła, ej moja wola wrócić… 
 
     Był to krzyk przeciągły, prawdziwy krzyk z głębi duszy, wołający na góry, 
które żyją i czyją. Całe podziemie, cały zamek napełnił ten głos. Zdawało się, 
że zatrząsł jego podmurowaniami i sufitem kowanym w skale.664 

 

                                                 
663 Stefan Żeromski, Popioły, Warszawa 1975, t. II, s. 119 – 120. 
664 Tamże, s. 117. 
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Nie ulega wątpliwości, że Mocarny kocha góry, jednak w jego rozpaczy jest coś więcej niż 

przywiązanie do wysokich szczytów i hal. Góral rozpacza przede wszystkim za utraconą 

„ślebodą”, która przepadła w momencie wcielenia do wojska; nic nie daje większej wolności, 

jak zbójowanie, życie ponad prawem, według własnych zasad. Bohater prowadzi coś na kształt 

dialogu z górami – stają się one jego słuchaczem (im właśnie skarży się na swój los). Przy 

okazji widać tutaj jak mocne jest przywiązanie do przestrzeni oraz to, czym tak naprawdę jest 

dla górala Podhale. Warto w przywołanym tekście zwrócić także uwagę na scenę, w której 

Mocarny pierwszy raz widzi Rafała – pomimo iż Olbromski ubrany jest po zbójecku, więzień 

potrafi stwierdzić, że nie jest on zbójnikiem. Góral bez problemu rozpozna drugiego górala po 

samym zachowaniu, wyrazie twarzy, spojrzeniu – wręcz wyczyta to z jego oczu. Podhalanie, 

zdaniem młodopolan, posiadali pewien właściwy im magnetyzm, charyzmę, której nie można 

podrobić; pozwala im ona rozpoznać swoich ziomków na poziomie podświadomym (człowiek 

przebrany za zbójnika, tudzież przeciętnego górala, nie musi się odzywać, by zostać 

zdemaskowanym). Górale są wstanie rozpoznać własnych pobratymców, aczkolwiek zdolność 

ta jest tu zmitologizowania. Również koniec historii o zbójowaniu ma charakter epicki, gdyż 

góral poniósł klęskę przez kobietę, tak jak niejeden bohater mitologii starożytnej i epiki 

ludowej.665 

Zbójnicy byli ukazywani jako ludzie pobożnymi, by przywołać tylko modlitwę Józka 

Łuscyka, jaką odmówił przed budową tytułowej Zbójeckiej chałupy: 

 

     – Panie Boze Wsekmogący, w Trójcy Świentej jedyny, Panie Jezusie 
Przenajświętsy, ukrzizowany, Duhu Świenty, Matko Boska i Wy syscy Święci 
Pańscy Janiołowie, bądźcie nam na pomocy, coby się nam robota wiedła i 
powiedła, coby przy niéj ani ś niéj nijakiego niescęścia nie było, ale Tobie, 
Panie Boze, na kwałe, ludziom na pozytek coby ta hałupa sie wzniesła, a 
błogosławieństwo Boskie coby ś niom wse było, coby zaden s nas nie 
chorował, coby nijakiéj zdrady nie było ani nijakie bydle, koń, krowa cy bądź 
co ze statku, cy to owca, dojka, jarka abo co fce, niek bedzie, cy to ze Śpisa, 
cy ode wsi, cy ka bądź inéndéj ukradzione, nie skapało, ale coby my sie haw 
zdrowo howali, piéniondze mieli i Twoje Boskie Imie, Ojce Przedwiecny, 
falili: tak nam Panie Boze w Trójcy Swientéj Jedyny i Ty Panjezusicku 
Przenajświętsy dopomóz. W Imię Ojca i Syna i Duha Świentego. Jamen.666 

 

Powyższa modlitwa pozornie świadczy o hiper-pobożności zbójnika, jednak nietrudno 

zauważyć, że jest to litania próśb skierowanych do Stwórcy. Pobożność jest tutaj dość 

interesowna (dominuje w niej ton błagalny); tego typu religijność charakteryzuje większość 

                                                 
665 Zob. Tomasz Weiss, Stefan Żeromski – „Popioły”, [w:] Lektury polonistyczne. Od romantyzmu do 
preekspresjonizmu, pod red. Gabrieli Matuszek, Kraków 2001, s. 119. 
666 Kazimierz Tetmajer, Zbójecka chałupa, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 66. 
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opisywanych przez literaturę górali, o czym będzie mowa dalej. Na marginesie warto 

zaznaczyć, iż pobożność zbójników miała swoje odzwierciedlenie w realnym świecie, gdyż 

często podhalańscy przestępcy byli fundatorami kapliczek a nawet świątyń, które wznosili w 

intencjach dziękczynnych (na przykład za udany rabunek lub ucieczkę) oraz przebłagalnych 

(za skutki nielegalnej działalności).667  

Mimo iż zbójnicy byli ludźmi wierzącymi, trudno nazwać ich bogobojnymi. 

Niewątpliwie kierowali się oni w swoim życiu kodeksem moralnym, jednak jego źródłem nie 

był katechizm, lecz ich własne zasady; literatura ukazywała zbójników w sposób 

wyidealizowany, stylizując górali na greckich herosów,  nota bene, będących w starożytności 

wzorem męstwa,668 walczących po stronie najbiedniejszych (ich dobroć miała w sobie coś z 

postawy egzystencjalnej). Jako przykładem można posłużyć się tutaj opowiadaniem Tetmajera 

O Panu Jezusie i zbójnikach, gdzie tytułowi zbójcy mało tego, że posiadali cnoty 

chrześcijańskie, to jeszcze okazali się lepszymi ludźmi od sędziów, przed którymi ich 

postawiono: 

 

[…] zbójnicy piérsi Go poznali, ize jest Pon Jezus, i padli na kolana, wołajęcy:         
     – Panie Jezu, Ojce świata, pozegnaj nas!   
     I Pon Jezus krziz nad niémi ucynił, a oni sie zamienili w trzi drzewa 
jabłonne. 
     Pote zaroz ze świentym Pietrem Pawłem zniknon. 
     I zrozumieli ludzie, jaze tu Bóg béł, i zburzili ten sądowy dom, coby w nim 
juz nik więcyl po Panu Jezusowi nie sądziéł, a przed jabłonnymi drzewami 
postawili krziz i on do dziś hań stoi.669 
 

 

Cytowany ustęp nobilituje zarówno zbójników, jak również podhalańską „gangsterkę”, 

mitologizując nie tyle ich pobożność, ile człowieczeństwo. Mimo swojego fachu są to ludzie 

czuli na krzywdę innych, spieszący z pomocą potrzebującym, żyjący w zgodzie z 

najważniejszym przykazaniem, dotyczącym miłości bliźniego. W  przytoczonym fragmencie 

mamy ingerencję w przestrzeń, która za sprawą Jezusa zostaje uświęcona – trzeba zaznaczyć, 

iż transformacja miejsca nie byłaby możliwa bez zbójników. W dalszej części opowieści góral 

mówi o ciężkiej przeprawie przez nieprzyjazne, niebezpieczne, tajemnicze i złowieszcze 

„młacyska”, zatem opisana przestrzeń posiada w sobie coś mitycznego, zaś przeprawa jest tak 

ciężka, iż mogłaby stać się trzynastą pracą Herkulesa.670  

                                                 
667 Zob. Katarzyna Ceklarz, Babcyne korale. Z etnografii południowej Polski, dz. cyt., s. 156 – 157. 
668 Zob. Jarosław Górski, Męska rzecz, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 43. 
669 Kazimierz Tetmajer, O Panu Jezusie i zbójnikach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 459. 
670 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 9 – 27.  
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Poruszając kwestię pobożności wśród zbójników, warto przyjrzeć się ich sposobowi 

rozumowania, oddającemu góralską moralność: 

 

Panu Bogu nie rzec zbójnikowi na zdradzie stać, bo kieby béł sytkim do 
równości dał, toby tys ta nik nic u drugiego nie sukał. Wilk ji sarne, sarna mek 
skubie, a strzelec wilka zastrzeli. To jest porzondek boski. A pote co by kowal 
zrobił, kieby zbójnika nie béło? On robi kraty i zamki. A muzyka? Komu by 
grał i od kogo by dudki wzion? A karcmarz? U jednego sie zrabuje, u drugiego 
sie przepije. A wiater halny, co drzewa łamie? Ruk na świecie musi być. Jakby 
wiatru ani zbójników nie béło, toby sie świat zastał.671 

 

Przywołana wypowiedź Nowobilskiego godzi dwie, zdawałoby się wykluczające się 

wzajemnie tezy: Boże przykazania ze zbójeckim fachem. Zbójectwo jest z tej perspektywy 

niezwykle humanitarnym zajęciem, gdyż Bóg nie obdarzył ludzi dobrami po równo, zatem 

zbójnik staje się osobą pozornie niwelująca, za pomocą tak uzasadnionej przemocy, 

niesprawiedliwość, jaką jest podział na biednych i bogaczy, przy czym najbardziej dba o 

karczmarza, u którego pije oraz muzykanta, grającego mu do tańca. Innymi słowy zbójnicy (w 

tym przypadku Nowobilski) usprawiedliwiają zarówno zbójowanie, jak i trwonienie 

ukradzionych pieniędzy na alkohol i inne przyjemności zastanym porządkiem świata; zbójnik 

został nie tylko uniewinniony, ale jego postać uległa nobilitacji, przez co stał się romantycznym 

buntownikiem walczącym z niesprawiedliwością oraz bogaczami z nazbyt ciężką sakwą. W 

ujęciu młodopolskim zbójnik reprezentuje ruch i dynamikę zmian, cenione wyżej od bierności 

i zastoju. 

W opowiadaniu Zbójecka chałupa warto zatrzymać się także przy postaci Zośki 

Mocarnej z Polan, góralki-zbójnika, której sylwetka ulega silnej hiperbolizacji. Już sam fakt, iż 

kobieta zbójuje jest nietuzinkowy; mało tego, Zośka posiada niezwykłą siłą,672 co w sposób 

groteskowy odbija się na jej życiu, gdyż 

 

Nigdy ona nie zaznała uścisku miłości, bo się każdy bał z nią zespolić. Gdy 
jednak zasłynęła bogactwem z łupieży, a brała dobra zdobytego, ile chciała, 
gdyż się nikt z nią o to targować nie śmiał, chciwy, choć nie biedny Kuba Pitoń 
Jaśkowy z Molkówki w Polanach począł się o jej rękę ubiegać. […] Zośka 
wysypała na wesele talarów kotlik. […] Ale Kubie pękły ku ranu trzy żebra 
dolne, jedno z prawej, dwa z lewej strony, i tam, gdy go dla bólu wielkiego i 
bezdroża zawieźć do rodzinnych Polan na Molkówkę nie było można, do 
trzeciego dnia skończył.673 

 

                                                 
671 Kazimierz Tetmajer, O Zosi Walcakównej, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 327. 
672 Zob. Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992, s. 51.  
673 Kazimierz Tetmajer, Zbójecka chałupa, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 67 – 68. 
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Bohaterka wzbudza strach wśród górali, co samo w sobie jest dość niezwykłe. Mimo to znajduje 

się adorator zainteresowany kobietą, co demaskuje jedną z przywar górali, jaką jest chciwość. 

Fakt, iż świeżo upieczony małżonek umiera po nocy poślubnej ma świadczyć o niebywałej sile 

góralki, nad którą nie miała kontroli.  

Zośka Mocarna nie jest jedyną zbójniczką u Tetmajera; w opowiadaniu Orlice, córki 

wraz z ojcem parały się zbójectwem, do czego zmusiła ich bieda, jednak tytułowe bohaterki nie 

zostały, aż tak mocno zmitologizowane jak Mocarna. 

Ludowa pobożność charakteryzowała nie tylko zbójników, ale również zwykłych 

górali, jednak hiperbolizacja religijności Podhalan nie jest jednoznaczna. Często bohaterowie 

ukazywani są jako ludzie interpretujący rozmaite aspekty wiary. Niezwykle interesujące i 

niebagatelne poglądy na temat Boga miał Jakub Zych:674 

 

Kieby kot swojego pana boga miał, to by go wymalował za kota, a 
przihlébiałby sie mu po kocemu, jako i my przihlébiamé po ludzku. Tak i koń, 
tak i wąz, kazde stworzenie. Ze cłowiek sie za pana pocytuje sydźkiemu 
stworzeniu, zywinie i dźwiérzowi, a oskazować lubi, toz to i ludzki Pan Bóg 
syćkiemu pan i nie robi nic, jacy władze.675 

 

Przytoczone słowa są o tyle ciekawe, że padają z ust człowieka, leżącego na łożu śmierci. 

Świadczą one o otwartym i przenikliwym umyśle starego górala, który do tych rozważań 

doszedł sam, gdyż nie wydaje się, by otrzymał on jakiekolwiek wykształcenie. Poglądy Zycha 

są zaskakująco bliskie współczesnej myśli humanistycznej, by wspomnieć tylko zwrot 

kulturowy i animal studies.676 Pomimo pewnego hermetyzmu Podhala (kulturowego, 

geograficznego, etnograficznego), pojawiają się  na tym terenie wśród autochtonów problemy 

o charakterze uniwersalnym. Możemy mówić w tym przypadku o hiperbolizacji intelektualnej 

oraz humanistycznej, ponieważ mało prawdopodobne jest, by niewykształcony góral, który 

przez całe swoje życie zmuszony był do walki o przeżycie, snuł tak głębokie przemyślenia. 

Równie oryginalne podejście do spraw wiary miał tytułowy bohater opowiadania Jak 

Józek Smaś pojechał wysłuchać, który w następujących słowach wypowiadał się na temat 

związany z wiarą: 

 

    – Ja ta nie widzem – mówił – coby sie  Pan Bóg do mnie wrazoł, cos ja sie 
Mu ta bedem popod ręce plątał? Zasiejem – zeźre mi; nie zasiejem – nie będzie 
nic. Pojem – nie głodnyk; nie pojem – to sie mi jeść fce. Zyjem, bok sie urodził; 

                                                 
674 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
675 Kazimierz Tetmajer, Jak umarł Jakub Zych, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 221. 
676 Zob. Justyna Włodarczyk, Rasa, klasa, płeć, gatunek? Metodologie w animal studies, [w:] Po humanizmie. Od 
technokrytyki do animal studies, pod red. Zuzanny Ładygi i Justyny Włodarczyk, Gdańsk 2016. 
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umrem, bo przydzie śmierzć. Wiém, ze góry som jest niemałe, bok bez nie seł; 
wiém, ze drzewo twarde, bok je rąbał; wiém, jako ogień pali, woda gasi, ale o 
Panu Bogu lemze telo wiém, co o tym królu, co se ta we swojej stolicy kasi 
władze. Ja tam ku temu, co ku mnie nie idzie, nie wartki.677 

 

Józek reprezentował stanowisko empiryczno-agnostyczne, mając jednocześnie otwarty umysł 

i dość specyficzny, jak na prostego górala, pogląd na świat – był człowiekiem żyjącym według 

przykazań Boga: 

 
Mimo tej bezbożności ludzie go kochał, a to dlatego, że dobry był; nikomu 
krzywdy nie zrobił, pomógł w strapieniu, mądry był do rady i mowny, a już 
jak jakie dudki skąd do chałupy przyniósł, mógł pić kto chciał i ile chciał.678 

   

Społeczność podhalańska wolna była od dewocji, jaka charakteryzowała środowisko 

drobnomieszczańskie; co prawda górale zarzucali Smasiowi „bezbożność”, jednak bez trudu 

zauważyli, że jest on dobrym i hojnym człowiekiem, toteż darzyli go sympatią. Pomimo 

szczodrości Smasia, niewątpliwie wpływającej na to, jak odbierała go społeczność, nie wydaje 

się, aby była ona jedynym kryterium oceny. Podhalanie potrafili wyjść poza dominujące, 

sztywne normy katechizmu, dostrzegając w człowieku dobro, pomimo że był on na swój sposób 

religijnym odmieńcem. Warto zaznaczyć, że Stanisław Witkiewicz na podstawie powiedzeń 

Sabały wysnuł tezę, iż górale nie przyjmowali bezmyślnie dogmatów wiary: 

 

     – I co sie ja diabła mam bać! Kie Bóg przenajświętszy za mnie cierpiał, to 
tobie ode mnie zasię! 
     – W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz. 
     Oto jest kilka zdań Sabały, z których niejedno jest w zupełnej sprzeczności 
z tym, co mógł usłyszeć w Czarnym Dunajcu, Chochołowie lub Zakopanem, 
a świadczących w każdym razie, że pojęcia religijne nie były przyjmowane jak 
martwe formułki, tylko stawały się żywą myślą, pobudką dla umysłu do pracy 
nad wyjaśnieniem ciemnych lub sprzecznych zasad.679 

 

Naginanie norm religijnych do własnego sposobu życia oraz ich subiektywna interpretacja jest 

świadectwem wygodnictwa, ale dowodzi także otwartości umysłu. Oczywiście nie oznacza to, 

że większość górali przejawiała zdolności do samodzielnego myślenia, jednak w zdecydowanej 

większości przypadków właśnie w taki sposób byli przedstawiani (nie brakowało wśród 

Podhalan bezmyślnej wiary opartej na strachu, zabobonie i wyuczonych formułkach).680 

                                                 
677 Kazimierz Tetmajer, Jak się Józek Smaś pojechał wysłuchać, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 189. 
678 Tamże, s. 189. 
679 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 152. 
680 Zob. Magdalena Popiel, Witalność modernizmu, czyli przemiany filozofii życia w dwóch pokoleniach polskich 
modernistów, [w:] Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i 
Urszuli M. Pilch, Kraków 2016, s. 26 – 31. 
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Motyw układania się człowieka z Bogiem był często obecny w literaturze związanej z 

Podhalem, ukazującej rozmaite „kontrakty” ze Stwórcą, jakie próbowali zawiązać górale, by 

przywołać po raz kolejny postać Józka Smasia, w następujących słowach, układałjacego się z 

Opatrznością: 

 

[…] pozdrowis mie, Panie Boze, jus tyz więcyl w Luptów nie pude. Nie bedem 
więcyl zbijał, kie sie Ty w tym tak nie ciesys, ba Cie to wrodzi. Haj. Bedzies 
Ty se mnom dobry, tak tys i ja s Tobom.681 

   

W modlitwie Smasia widać wyrachowanie, a nawet ultimatum składane Bogu. Prośby Józka, 

inaczej niż modły Franka, zostały wysłuchane, toteż bohater okazał Stwórcy wdzięczność za 

okazane łaski. Nie wiadomo jednak jakby zachował się, gdyby Bóg nie spełnił jego próśb; czy 

przyjąłby z pokorą wyrok Opatrzności? Raczej mało prawdopodobne.  

Relacje góral – Bóg ulegały zarówno nobilitacji, gdyż odnajdujemy bohaterów 

niezwykle pobożnych, bliskich świętości, jak również demitologizacji, demaskującej płytką, by 

nie powiedzieć małostkową pobożność, przy czym warto jeszcze raz podkreślić, że spotkaniom 

przysłowiowego bacy ze Stwórcą często towarzyszyła refleksja filozoficzna i intelektualna.682  

Mitologizacji uległy także zdolności artystyczne Podhalan, co dotyczy przede 

wszystkim tańca i muzyki, czego najlepszym dowodem są umiejętności bohaterów, 

występujących w zbiorze Na Skalnym Podhalu: Jaśka Mosiężnego czy też Dziwnego Juhasa, 

który: 

 

Kiedy wyszedł w turnie!... Kiedy wziął grać!... Fujerę miał godną, długą! 
Widziało się, że góry słuchają, że kosodrzewina słucha, że stawek w 
Pańszczycy i w Pięciu Stawach stawów pięć szkli się od dźwięku. To było 
granie. Kiela światu byś zeseł, takiego byś drugiego nie słysał.683 

 

Tetmajerowska mitologizacja gry Dzikiego Juhasa odbywa się poprzez personifikację 

przestrzeni oraz jej elementów. Wirtuozeria górala porusza przestrzeń – animizuje ją, czaruje, 

stanowiąc akt kreacji. Trzeba zaznaczyć, że w przywołanym tekście rola muzyki i sztuki 

właściwa jest wyobraźni młodopolan. Całe opowiadanie, a zwłaszcza jego zakończenie, osnute 

jest aurą mitu, ponadto występują w nim zjawiska nadprzyrodzone, takie jak duchy czy 

widma.684 

Zofia Urbanowska w następujący sposób opisała tańczących zbójnickiego górali: 

                                                 
681 Kazimierz Tetmajer, Jak się Józek Smaś pojechał wysłuchać, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 196. 
682 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
683 Kazimierz Tetmajer, Jak Dziwnego Juhasa zatańcowało,[w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 281. 
684 Zob. Jan Jakóbczyk, dz. cyt., s. 40 – 45. 
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     Ciupagi trzęsły się w powietrzu, potem upadły jednocześnie na ziemię, a 
dookoła nich rozpoczął się ów dziki, szalony, trudny do opisania taniec. Jeden 
z tancerzy skacze w górę wysoko, w locie uderzając się rękami po piętach; 
inny przypada całym ciałem do ziemi i wylatuje nagle w powietrze; inni 
potrząsają rękami nad głową jak opętani, a wszyscy wykrzykują, szamocą się, 
tupią. 
     Muzyka wolnieje, a z nią i ruchy tańczących. Chwytają znów ciupagi, 
podnoszą w górę, zaczepiają ostrzami i tańczą z nimi wkoło, z wolna, jakby 
dla wypoczynku. Ale oto Sabała podnosi nagle głowę, błyska oczyma, ściska 
konwulsyjnie skrzypki i rznie jeszcze szaleńczym rytmem. Cała gromada 
tańczy z większym jeszcze ogniem, rzuca się i szaleje. Witkiewicz powiedział 
o tańczących zbójnickiego góralach, że zdają się być zębami jednego koła 
lecącego w najszybszym obrocie: latają w powietrzu ręce i nogi, błyska stal 
ciupag, wszystko się miesza w jakiś chaos, a najtęższe chłopy bledną jak trupy 
ze wzruszenia.685 

 

Autorka przedstawia taniec jako coś pierwotnego a dla przybyszy z nizin egzotycznego, jako 

coś, co wprawia w trans, wymagając jednocześnie niezwykłej sprawności fizycznej. Taniec nie 

tyle służy zabawie, ile jest rytuałem witalności, stającym się symbolem ludzkiej (góralskiej) 

energii życia.686 W tym miejscu warto przytoczyć fragment Legendy Tatr Tetmajera, w którym 

autor opisał taniec w wykonaniu Janosika i jego najbliższych towarzyszy: 

 

Dziko się stało niewypowiedzianie. Wówczas Janosik wstał i krzyknął: 
     – Zbójeckiego! 
     Stanął Sablik przy ognisku z dźwigniętą nad głowę krwawą ciupagą, włosy 
długie, siwe odgarnąwszy z czoła, po boku zaś przy nim stanęli muzycy, dwaj 
Łucykowie z Kotelnicy, bracia, co piszczałki przy sobie mieli, i Józek Hawrań 
z Jurgowa, co na Sablikowych gęślikach umiał grać, a któremu je Sablik z 
rękawa czuchy swojej wydobył. Zabrzmiał las muzyką. 
     Już Janosik z Gadeją, Mateją i Mocarnego Wojtkiem przed muzykantami 
stanął i nutę zbójeckiego ochrypłymi od znoju walki głosami zawiedli. 
     I w tan się puścił naprzód wódz, a za nim towarzysze i chłopów Podhalanów 
kilkudziesięciu koło watry, od krwi na blachach, klamrach i stroju czerwonych, 
ciupagą o ciupagę w powietrzu bijąc, aż iskry pryskały i las dźwięczał. 
     Zrywały się ptaki spłoszone i zwierz leśny umykał daleko. Stary Sablik był 
hersztem tańcowi. Dokoła niego tańczono, dookoła jego trwającej starodawnej 
chwały. Chłopi czcili swą własną i siłę dawnych pokoleń. Wiedział to Sablik i 
godnie się wyprostował a głowę wzniósł. Czuł się jako pomnik na cmentarzu 
honorowych chłopów, którym ich synowie, wnuki i prawnuki w męstwie i 
dzielności dorównać pragną. I wspomniał w myśli owe tańce, kiedy on sam, 
młodzieńcem będąc, koło około innych starców  zataczał. I wspomniał owe 
tańce, które tańczył w turniach lub puszczach leśnych sam, siłą, krwią gorącą 
własną unoszony i wyrzucany w powietrze, gdy skakał w górę i na nogach 
potężnych się kołysał z nadmiaru porywczej krzepkości.687 

 

                                                 
685 Zofia Urbanowska, Róża bez kolców, Warszawa 1980, s. 192. 
686 Zob. Michał Głowiński, Maska Dionizosa, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. Marii Podrazy-
Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 380 – 381. 
687 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 338 – 340. 
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Atmosfera, w jakiej odbywa się taniec, ma w sobie coś atawistycznego i niebezpiecznego, zaś 

sam zbójnicki przypomina zmaganie się, czy też raczej współistnienie, młodości ze starością. 

Młodzi górale tańczą razem ze starymi, oddając im szacunek. Samek, z racji wieku przewodzi 

tańcom, urastającym do rangi rytuału, łączącego ze sobą życie oraz śmierć; zbójnicy tańczą w 

ubraniach ubrudzonych krwią, wymachują zakrwawionymi ciupagami, śpiewają głosami 

zachrypniętymi od okrzyków wydawanych podczas walki. W sposób naturalny nasuwa się 

skojarzenie z wojennymi tańcami Indian; zbójnicki jest pierwotnym rytuałem życia i śmierci, 

góralskiej jedności, jak również tożsamości. 

 Stanisław Witkiewicz w następujących słowach pisał o muzyce góralskiej: 

 

Jak daleko sięga sława Paderewskiego, a sięga ona wszędzie tam, gdzie doszła 
cywilizacja europejska, tak daleko sięgały melodie góralskie. „Nuta Sabalowa 
i Słodyczkowa”, które w kompozycjach Paderewskiego nie straciły nic ze 
swego charakteru, ze swojej treści psychicznej, brzmią dziś od Tatr aż poza 
ocean, na Dalekim Zachodzie Ameryki.688 

 

Fakt, iż muzykę podhalańską docenił i wykorzystał wybitny kompozytor świadczy o jej 

wyjątkowości i wartości. Pomimo swej oryginalności ma ona uniwersalny charakter, za czym 

przemawia to, że utwory, oparte na podhalańskich rytmach, cieszą się dużą popularnością poza 

regionem (również na drugim końcu świata). 

W literaturze związanej z Podhalem, hiperbolizacji uległa także miłość często 

ukazywano na sposób romantyczny, by jako przykładem posłużyć się postacią Marysi 

Chochołowskiej, w następujących słowach opowiadającej o swoim nieszczęściu: 

 

– Nie kciał mie – mówi Marysia po czasie. – Wzion tén Cajówne, Zosie, ozénił 
sie. Nie mówiłak mu nigda nic, ale on wiedział, ze ginem. […] Prosiłak Boga, 
coby przywołał ku mnie śmierzć – ale nie przisła… I zaślubowałak se, 
zaprzysięgła: Jak was ksiondz związał stułom i sprzong  na wiecność, tak ja Ci 
ślubujem i przysięgam, Boze, kieś mi tego scęścia dać nie racył, ze mie nigda 
nie powiodom do ołtarza we wieńcu, nigda, nigda – jino mie do trumny tak 
włozom, jakak jest…689 

 

Powyżej mamy klasyczny motyw romantycznego trójkąta miłosnego – odrzucona kobieta 

cierpi, następnie ślubuje przed Bogiem czystość do końca swojego życia. Miłość górali ulega 

nobilitacji; pisarz pokazał, że ludzie prości, niewykształceni, nie znający kanonów 

artystycznych i literackich, potrafią kochać głęboko i bezinteresownie. Tetmajer zdaje się 

                                                 
688 Stanisław Witkiewicz, Ociec Nędza, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s. 139. 
689 Kazimierz Tetmajer, Jak Jasiek Mosiężny nie mógł znaleźć szczęścia, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., 
s. 92. 
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sugerować, iż to właśnie bliskość natury umożliwia tego typu przeżycia, z kolei człowiek 

skażony cywilizacją nie jest w stanie doświadczyć takich uniesień. Nieszczęśliwa miłość 

Podhalan, podobnie jak ból, mają swe źródło w nieznanej góralom tradycji romantycznej, 

istniejącej anonimowo w Tatrach na przełomie XIX i XX wieku.690 

Miłość między kobietą a mężczyzną, w przestrzeni tatrzańskiej, jest najczęściej 

uczuciem niespełnionym lub prowadzącym do tragedii, by wspomnieć tylko bohaterów Na 

Skalnym Podhalu: Jaśka Mosiężnego, Bronisława Luptowskiego, Franka Seligę czy Hankę z 

opowiadania Ku niebu. W utworze Na umarcie Witkiewicza, bohater cierpi między innymi 

przez wspomnienie nieszczęśliwej miłości, ukazanej w sposób tragiczny; Samek ranił Jankę 

nożem, gdyż podejrzewał ją o spiskowanie z Orawcami: 

 

     Wszystkie rany od kijów i kajdan, wszystkie postrzały, które poszarpały 
jego ciało, głód i mróz, i straszna samotność zimy wichrowej, i groźba 
szubienicy, i pazury niedźwiedzia, co mu kark zdarł do kości – wszystko było 
niczym, wszystko nic nie płaciło wobec tych kilku dni, które przeżył z Janką. 
Całe życie dawniejsze i trzydzieści lat zbójnikowania w halach zdawały się 
chwilą w porównaniu z tymi kilku dniami, które mu się wydawały setkami lat 
szczęścia i rozkoszy…691 

 

Miłość Semka do Janki była krótka, aczkolwiek intensywna; została zestawiona z ranami górala 

oraz niewygodami, jakie musiał znosić, co zostało ukazane jako mało istotne, wobec kilku dni 

spędzonych z Janką. Przebyte niebezpieczeństwa i znoje były dla zbójnika wartością i 

powodem do dumy, jednak Samek więcej sobie cenił czas spędzony z ukochaną kobietą. W 

przywołanym opowiadaniu, kilka dni spędzonych z kochanką jawi się wiecznością; całe 

dotychczasowe życie górala wydaje się przy nich tylko chwilą, mgnieniem oka. Być może autor 

chciał pokazać, że przeszłość Samka była dla niego nieistotna – liczyły się tylko upojne chwile 

z ukochaną, co podkreśla równocześnie ogrom uczucia i tragizm bohatera. Biorąc to wszystko 

pod uwagę nie można zapomnieć, iż bohater zabił kochankę, podejrzewając ją o spiskowanie z 

Orawianami – dochodzi tu do swego rodzaju paradoksu, ponieważ góral bardziej od swojego 

życia cenił ukochaną, jednak powodem, dla jakiego ją zabił, był kodeks zbójecki, wytyczający 

dotychczasowe życie bohatera. 

Mitologizacji, a nawet pewnemu przeskalowaniu, uległa miłość macierzyńska, by jako 

przykładem posłużyć się opowiadaniem Jakie jest serce matki albo kiedy Anioł płakał 

Tetmajera. Matka Sobka darzyła syna nienaturalnym uczuciem; zaślepiona miłością nie 

widziała krzywdy, ani upokorzeń, jakich zaznała od syna –  mało tego, czuła się wina, gdyż 

                                                 
690 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
691 Stanisław Witkiewicz, Na umarcie, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s.102. 
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była przekonana, iż krzywdzi własne dziecko. O niespotykanym poświęceniu i dobroci matki 

świadczy, iż w zakończeniu, tej stylizowanej przypowieści, nad zmarłą kobietą zapłakał anioł, 

który przybył, by zabrać jej duszę. 

Analizując zagadnienie związane z mitologizacją miłości, warto poruszyć ciekawą 

kwestię afektu do przestrzeni. Niemal w każdym utworze o tematyce podhalańskiej, ukazane 

jest przywiązanie górali do gór. Uczucie względem regionu objawia się w poezji, pieśniach, 

sztukach plastycznych, a nawet zdobnictwie. Często bohaterowie literatury, będąc pod 

wpływem tak zwanej „Młodej Polski tatrzańskiej”, mówią wprost o przywiązaniu i uczuciu do 

umiłowanej ziemi, którą nierzadko cenią bardziej, niż rodzinę oraz więzi społeczne: 

 

     – Ziem! Ziem! szeptał do siebie Szczepan. – Ja kiebyk Pane Boge béł, tobyk 
nie w niebie, ba na ziemi bywał. Haw byk se miał królestwo swoje. Za pługe 
byk chodziéł, świeńci by mi poganiać musieli. Je coz byk hań lepsego w tym 
niebie nalaz? Siałbyk, orał, skrudlił, a potę kosiéł, do stodoły wióz, młóciéł – 
gazdowałbyk se ino.692 

 

Powyższa wypowiedz Szczepana ukazuje w sposób dobitny stosunek górala do ziemi, na której 

praca jest atrakcyjniejsza od Królestwa Niebieskiego. Pole zapewnia spełnienie emocjonalne, 

psychiczne, fizyczne, a nawet duchowe – kawałek roli daje nie tylko stabilizację życiową, ale 

wyznacza pozycję w gromadzie, nic zatem dziwnego, iż ziemia jest tak pożądana.693 

Mitologizacji uległa także śmierć, która często nabierała rangi ofiary (matka Sobka), 

lub ukazywana była w sposób heroiczny, by jako przykładem posłużyć się zgonem Janosika; 

istnieje kilka wersji kresu życia najsłynniejszego zbójnika – najpopularniejsza mówi, że zawisł 

on na haku jak przystało na harnasia (była to śmierć honorowa). Zbójnicka fantazja kazała 

gardzić kostuchą; górale woleli umrzeć, niż utracić swoją wolność. Pogarda wobec śmierci 

prowadziła do różnych, niebezpiecznych wyczynów, mających na celu udowodnienie odwagi 

oraz sprawności fizycznej śmiałka – były to wspinaczki na niezdobyte szczyty, skoki nad 

rwącymi potokami oraz pokazy siły, walki na śmierć i życie (również  z groźnymi zwierzętami).  

Pisarze nie zawsze przedstawiali śmierć Janosika w sposób wzniosły czy honorowy. Jan 

Kasprowicz jako przyczynę końca życia zbójnika podaje, zgodnie z konwencją ballady, romans 

z kobietą: 

 

Przyległa do niego, 
Ciągnie go do siebie, 
Tak się czuli, tak go tuli – 

                                                 
692 Kazimierz Tetmajer, Szczepan bez ziemi, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, Warszawa brw, s. 277. 
693 Zob. Franciszek Ziejka, Pieśń o polskiej ziemi…Z dziejów symboliki ziemi w literaturze polskiej  XIX wieku, 
Londyn 2006.  
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W uściskach go grzebie. 
 
Hej, pogrzebała go, 
Na wieki, na wieki… 
O poranku mąż powrócił 
Z podróży dalekiej. 
 
Wrócił z husaryją, 
Z cesarskimi zbiry, 
I Janiczka krew wytoczył 
Do wielkiej puciry! 
 
Tak zmarł Janiczek, 
Tak zginął nieboże – 
Nie na grani, lecz przy pani 
W Bardyjowskim dworze.694 

 

Janosik zasilił krąg legendarnych postaci, które poniosły klęskę za sprawą kobiety. Z jednej 

strony śmierć w pościeli demitologizuje zbuntowanego górala, odbierając jego odejściu pewną 

wzniosłość, z drugiej mitologizuje harnasia właśnie dlatego, iż wpisuje go w krąg mężczyzn 

zmarłych na skutek romansu.695 W Biblii oraz literaturze starożytnej odnajdujemy wiele 

przykładów, w których bohaterowie ponoszą klęskę przez kobiety. Należy także mieć na 

uwadze, iż pod koniec XIX stulecia w środowisku intelektualnym panował mizoginizm, by 

wspomnieć tylko Płeć i charakter Ottona Weiningera, zaś do ulubionych bohaterek Młodej 

Polski zaliczyć można między innymi Ewę, Marię Magdalenę czy też jedną z największych 

famme fatale, Salome,696 toteż ukazanie klęski zbójnika, której powodem była kobieta, ma 

swoje źródło w modernistycznych nurtach.697  

Mitologizacji uległy także postaci historyczne związane z Podhalem. Zdarzało się, iż 

gloryfikacja dotyczyła ludzi o niejednoznacznym kodeksie moralnym, by wspomnieć tylko 

Aleksandra Kostkę Napierskiego, którego pochodzenie i losy do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. 

W XIX wieku wokół Kostki narosło tyle legend, że stał się on niemal ludowym bohaterem. 

Franciszek Ziejka zauważył, że jako pierwszy przywódcą powstania czorsztyńskiego 

zainteresował się Seweryn Goszczyński, wspominający o Kostce w „Przyjacielu Ludu” w roku 

1835. Tematykę Napierskiego podjęło później wielu pisarzy, zazwyczaj mijając się z prawdą, 

budując tym samym jego legendę, by wspomnieć tylko Lucjana Siemieńskiego, który stworzył, 

jakże nieprawdziwy wizerunek dobrego zbójnika. Wątek Kostki kontynuowali następnie tacy 

                                                 
694 Jan Kasprowicz, W Bardyjowskim dworze, [w:] tegoż, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, tegoż, Warszawa 
1956, s. 346 – 347. 
695 Zob. Elżbieta Adamiak, Przez kobietę śmierć, przez kobietę życie. Symbolika kobiety w chrześcijaństwie na 
przykładzie Ewy, „Katedra” 2004, nr 5, s. 44. 
696 Zob. Magdalena Goik, Kobiety w literaturze, Warszawa – Belsko-Biała 2009, s. 138. 
697 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska femina. Garść uwag, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 36 – 
52.  
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pisarze jak Ambroży Grabowski, Bogusz Zygmunt Stęczyński, Szczęsny Morawski, Ludwik 

Kubala, Józef Chmielewski, Bronisław Gustowicz, Wincenty Rapacki, a także Jan Kasprowicz, 

Kazimierz Tetmajer i Władysław Orkan.698 

W Buncie Napierskiego (1899), Kasprowicz skoncentrował się na wydarzeniach 

czorsztyńskich, już na wstąpię ukazując dysonans, jaki zachodził między legendami ludowymi, 

stawiającymi Napierskiego na równi z Janosikiem (bohater szybko okazał się inną osobą, niż 

mówiły to o nim podania). 699 Autor ukazał, co istotnie kierowało Napierskim, demaskując 

jednocześnie jego przywary, takie jak egoizm, wyrachowania, duma, mściwość i przerost 

ambicji. Bohater marzył o dobrach królewskich, nie licząc się z innymi ludźmi, był głodny 

sukcesu (realizacji postawionych przed sobą celów), jednocześnie tłumił targające nim emocje, 

„usiłując być żartobliwym.” 

Wykreowany przez Kasprowicza Napierski przeszedł głęboką przemianę – stał się 

zbójem godnym Janosika, gdyż postanowił poświęcić się sprawie ludu, którego był obrońcą i 

orędownikiem. Tragizm tej postaci polega na tym, że Kostka nie był w stanie przejść od haseł 

do czynu, co w połączeniu z nieodpowiednimi ludźmi, z jakimi przyszło mu pracować, 

doprowadziło do klęski.700 Jego transformacja nie była podyktowana wpływem tradycji regionu 

– konkretną przestrzenią geograficzną, jednak ze względu na miejsce akcji, Kostka wpisał się 

w mitologię podhalańską już na stałe. Utwór pisarza na długie lata stał się wzorem, służącym 

licznym naśladowcom, czy też raczej kontynuatorom, legendy Napierskiego.701 Dramat ten stał 

się inspiracją także dla Władysława Orkana, który swoją powieść, zatytułowaną Kostka 

Napierski,702 ostatecznie ukończył w roku 1923 (pisał ją niemal dwadzieścia cztery lata). Autor 

Komorników poszedł śladem Kasprowicza i wystawił Kostce kolejną laurkę, jednak, już od 

pierwszych stron, jego bohater był w pełni świadomym, znającym swoje powołanie 

człowiekiem. Czuł się on obrońcą ludu, jednocześnie mocno sprzeciwiał się działalności 

Chmielnickiego, co wpisuje go w krąg bohaterów, walczących o wolność narodu.703 Legendę 

Napierskiego buduje przede wszystkim jego okrutna śmierć: 

 

     Minięto most na Wiśle i skierowano kondukt na Krzemionki. Tu 
rozstawionych było kilkanaście chorągwi jazdy, prócz tych stanęły dwa 

                                                 
698 Zob. Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, dz. cyt., s. 109 – 121. 
699 Tamże, s. 122 – 123. 
700 Tamże, s. 122 – 123. 
701 Tamże, s. 125. 
702 Wielu badaczy uważa, że przywołana powieść Orkana była prozatorskim niepowodzeniem pisarza; 
podejmowało próby zrozumienia źródeł artystycznego fiaska pisarza. (Zob. Tadeusz Budrewicz, „Kostka 
Napierski” – przeoczone konteksty polityczne powieści, [w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, pod 
red. Bolesława Farona, Kraków 2015, s. 77.) 
703 Zob. Franciszek Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, dz. cyt., s. 132 – 134. 
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regimenty piechotne i co zdołano ściągnąć z grodu artylerii. Ponieważ 
nadlatywały pogłoski, iż lud górski tego syna królewskiego zamyśla odbić, 
wystąpiła na plac egzekucji niemal wszystka siła zbrojna województwa. 
     Sam skazaniec jakoby obawy te potwierdzał, gdy górując nad tłumem na 
wozie — skoro za Wisłą na przestrzeni odkrytej się ujrzał — wszystką siłę 
oczu na gościniec widny, ku Podhalu prowadzący, posłał. Całą niezgasłą 
jeszcze nadzieję żywota w ogniach źrenicznych skupił. Zdawało się: lada 
chwila zakurzy się spalony gościniec — zatrzęsie się od świstu powietrze — i 
górale spadną gromem po swego wodza. Kraków mogliby znieść — taka ich 
tam siła na Podhalu. 
     Wszystką wolą ducha, oczyma przeciw pchniętą, ich przyzywał... 
     Wóz stanął na miejscu wybranym. 
     Kostka ostatni krzyk-spojrzenie ku Tatrom jeszcze wysłał, które, ze 
wzniesienia Krzemionek na widnokręgu dalekim szczytami sinymi widne, jak 
sen o umarłem szczęściu w sreżodze mglistej tajały. 
     Nikto się na gościńcu martwym nie pojawił. Słońce południa praży — 
powietrze mży — cisza, jak niebo, sroga. 
     Ocknął się Kostka, jak ze snu ciężkiego — tępą nudą naokół siebie 
popatrzy... Widzi wojsko półkolem, proporce — i tłum — tysiące twarzy, ku 
niemu zwróconych, jak koszmar tysiącogłowy. Aż oczy, kołując, napotkały 
ostrze świecące pala... 
     Groza w nich stanęła. Perlisty pot wystąpił na czoło. Zesiniało urodne 
oblicze. 
     Otrząsł się jednak w momencie — sprostował dumnie głowę. Wzrokiem 
władnym po tłumie potoczył... 
     Dojrzał, kędyś widzianego, kobziarza spod Tatr. Przyzwał go ruchem ręki 
i kazał mu grać góralskie pieśni...704 

 

Z przytoczonego cytatu wyłania się tragiczny obraz Napierskiego – ukazane zostało jego 

ludzkie oblicze. Bohater do ostatniej chwili rozpaczliwie wyglądał ratunku, jednak potrafił z 

godnością przyjąć czekającą go śmierć w męczarniach. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, 

że górale byliby w stanie odbić swojego przywódcę, gdyż liczebność stanowiła o ich sile oraz 

potencjale militarnym.  

Orkan ukazał niezwykłe przywiązanie Napierskiego do przestrzeni podhalańskiej, co 

czyni go w pewnym sensie bohaterem regionalnym, miłującym przestrzeń podhalańską oraz jej 

lud, który go ostatecznie opuścił, patrząc bezsilnie na egzekucję niedawnego przywódcy.705 

 Również w opowiadaniu zatytułowanym Werbunek na Podhalu, Orkan wspomina 

Kostkę Napierskiego: 

 

[…] na Podhalu zjawiali się coraz częściej różni mający prawo zaciągów 
pułkownicy, werbując owym zwyczajem Górali. […] 
     W tym charakterze zjawia się na Podhalu w roku 1651 pułkownik Kostka 
Napierski, z listami przypowiednimi na zaciąg Górali dla obrony granic 
województwa przeciw spodziewanemu najściu Rakoczego. Tu, trafiwszy na 
niezgasłe zgorzeliska buntu, łatwo roznieca je w płomień. Zwerbowani 
przezeń i szubienicy odjęci dwaj głośni zbójeccy hersztowie skrzykują mu 
roztracone na górach drużyny, a zaś przywódcy niedawnej chłopskiej rebelii, 

                                                 
704 Władysław Orkan, Kostka Napierski, Kraków 1961, s. 269 – 271. 
705 Zob. Tadeusz Budrewicz, Kostka Napierski – przeoczone konteksty polityczne powieści, [w:] Władysław Orkan. 
Piewca Gorców i Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 2015, s. 77 – 92. 
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zgwarzywszy się z nimi, poruszają pospolity naród. Pożar buntu rozlewa się 
poza granice Podhala. Kostka, zająwszy zamek pograniczny, Czorsztyn, 
wydaje do chłopów województwa płomienne uniwersały; tysiące też gromadzą 
się na wskazanym miejscu zboru pod Czarnym Dunajcem. Od Czorsztyna, 
gdzie Kostka przebywa, jeżdżą sztafety gęste do obozu, z miejscowych, bo nie 
inszych, junaków złożone.706 

 

W przytoczonym fragmencie, autor podaje suche fakty na temat Napierskiego, jednak nie 

sposób oprzeć się wrażeniu, że przedstawia jego historię w sposób, czyniący ją niezwykle 

atrakcyjną (przybysz z zewnątrz porusza setki góralskich serc). Ponadto, współpraca z 

hersztami zbójeckimi, będącymi pod jego rozkazami, czyni z Kostki kogoś na kształt harnasia. 

Można to interpretować również w kategoriach mesjanizmu tatrzańskiego; bądź co bądź górale 

znajdowali się pod dowództwem „cepra”, co być może stanowi delikatną sugestię, iż 

mieszkańców gór może poprowadzić do boju przybysz z zewnątrz, jednak by tak się stało 

Podhalanie muszą przejść wewnętrzną przemianę, gdyż mimo szczerych chęci nie są jeszcze 

na to gotowi. 

Gloryfikacja takich ludzi jak Napierski umacniała ogólną mitologizację przestrzeni 

podhalańskiej i jej mieszkańców, gdyż galerie wielkich zbójników zasilił kolejny człowiek 

przejęty losem ludu. Poruszając kwestię monumentalizacji regionu nie wolno zapominać o 

postaciach historycznych (często o niejednoznacznych życiorysach), przybyłych na Podhale, 

by stać się częścią góralskiej legendy o ludziach, którzy wpisali się w tradycję i nierozerwalnie 

spletli swoje losy z Podhalem, stając się inspiracją dla twórczości literackiej, a także wzorem 

do naśladowania, gdyż bez wątpienia artystyczna postać Napierskiego miała stanowić przykład, 

pokazujący, że nawet z najgorszego człowieka może zrodzić się, przy odrobinie dobrej woli, 

obrońca uciśnionego ludu.707 

 Napierski nie jest jedyną historyczną postacią związaną z Podhalem, która uległa 

hiperbolizacji. Mitologizowano również Tytusa Chałubińskiego ogłaszając go „królem Tatr”, 

a także księdza Józefa Stolarczyka określanego mianem apostoła zbójników oraz pasterzy708 

                                                 
706 Władysław Orkan, Werbunek na Podhalu, [w:] tegoż, Drogą czwartaków i inne opowiadania, Kraków 1972, 
s. 134. 
707 Oczywiście nie zabrakło pisarzy demitologizujących Napierskiego, a przynajmniej ukazujących jego wady. W 
Legendzie Tatr Tetmajer wspomina rebelię Napierskiego, łącząc ją z tradycją zbójnicką.  Autor Końca wieku XIX 
w następujących słowach pisał o Kostce: „Pycha pierś Kostce rozpierała, żądza wzniesienia oddech dławiła. 
Zgnieść, zdeptać, a znakomitym wojennym czynem błysnąć i ogłosić się światu!... /Pod króla znaki pociągnąć nie 
chciał – nie chciał służyć temu stryjowi, który go nie znał, który na tronie jego ojca siedział, nie chciał służyć i 
słuchać, gdy się do panowania i rozkazywania urodzonym widział.” (Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, 
Warszawa 1953, s. 10). W przytoczonym cytacie, Kostka ukazany został jako człowiek pyszny, dumny, ambitny, 
myślący o swej prywacie, żądny władzy. 
708 Zob. Jan Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza, dz. cyt., s. 62. 
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(Wojciech Brzega zauważył, że ksiądz Stolarczyk imponował góralom swoją siłą, budową ciała 

oraz nieprzeciętnym dowcipem).709 

Mitologizacji uległa także sama przestrzeń, posiadająca baśniowy rodowód. 

Kasprowicz, w opowiadaniu Morskie Oko, przywołuje klechdę znaną również z 

wcześniejszego utworu autorstwa Kazimierza Władysława Wóycickiego, która powstanie 

poszczególnych formacji geologicznych i hydrologicznych710 tłumaczy klątwą, jaka spadła na 

córkę Morskiego, po tym, jak ta nie posłuchała ojca i wyszła za mąż za obcego człowieka, gdy 

hetman przebywał na wojnie:711 

 

     – Ni ty moja córka, ni to wnuki Morskiego! Rozpłyń się w własnych łzach, 
a dzieci twe niech się w nich potopią! 
     Tak ja przeklął ten starzec. I wszystko od razu w kamień się obróciło. 
     Wyrosły te góry – i Żabie, i Rysy, i Mięguszowiecki, i Cubrzyna, i Wrota, 
i Miedziane, i wszystkie te, co je widzicie naokoło. 
     A ta haw! turnica, co się nazywa Mnich, powstała przez to, ze ów węgierski 
książę, przerażony, za mnicha się przebrał, jak ongi, kiedy u wrótni 
klasztornych dziewki dopókiwał, i uciec chciał, ale przekleństwo miało kroki 
bardziej wartkie i drogę mu zastąpiło. […] 
Dzieci matki nawoływały, a onać, nadbiegłszy, płakała z nimi i płakała, jak ta 
Siklawica, co z szumem spływa ku Roztokom. 
     I wiecie, z tych łez zrobiło się siedem stawów, a rosły tak, że się one 
niewiniątka w nich potopiły – w każdym stawie jedno dziecię leży. 
     A księżna, chcąc uciec przed rosnącą tą wodą, schroniła się na wielką 
turnię, na Rysy, i tu oczy do cna wypłakała. 
     Jedno z nich spłynęło z wierchu – wiecie, tym żlebem, gdzie teraz zalega 
śnieg wieczysty, i utworzyło staw, który, że powstał z oka córki Morskiego, 
od tych czasów Morskim Okiem się zowie.712 

  

Podanie wyjaśnia powstanie formacji skalnych oraz jezior za pomocą historii, przypominającej 

mitologiczne opowieści starożytnej Grecji, gdyż mitologia często tłumaczyła zjawiska 

naturalne zachodzące w przestrzeni, czego najlepszym dowodem jest historia o Demeter i 

Korze; w myśleniu mistycznym większości zjawisk przyrodniczych przypisywano boskie 

pochodzenie: Zeus władał piorunami, Posejdon wodami, Helios słońcem itd. Tłumaczenie 

budowy oraz właściwości fizycznych przestrzeni podhalańskiej za pomocą magii nawiązuje w 

prostej linii do mitów kreacyjnych.713 

Wiele utworów, związanych z polskimi górami, odwołuje się do mitologii greckiej w 

sposób o wiele subtelniejszy, niż było to ukazywane do tej pory; nawiązania takie znajdujemy 

                                                 
709 Zob. Wojciech Brzega, Żywot górala poczciwego, Kraków 1969, s. 190. 
710 Zob. Jolanta Ługowska, Motyw żywej wody w baśni ludowej i literackiej, [w:] Żywioły w literaturze dziecięcej: 
woda, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Krystyny Zabawy, Kraków 2017, s. 27 – 30.  
711 Zob. Julian Krzyżanowski, Jan Kasprowicz – poeta myśli, „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 47/3, s. 61 – 84.  
712 Jan Kasprowicz, Morskie Oko, [w:] Podania, legendy, baśnie polskie, dz. cyt., s. 61. 
713 Zob. Erazm Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 66–73. 
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między innymi u Witkiewicza, Tetmajera, jak również Wacława Rolicza-Liedera, by przywołać 

wiersz Powitanie Tatr: 

 

Jedziemy, zmrok zapada, z góralskiego wózka 
Sięgam wzrokiem po Tatrów skaliste przedmurze, 
Z daleka przemknie chyżo zapóźniona kózka, 
Bokiem górskie potoki szemrzą w zgodnym chórze. 
  
O góry nasze, góry! Pełne dumy stróże, 
Których czoła wieczorna mgła w przeciągu muska, 
Pozdrawiam was, cyklopy, zwalczający burze, 
W chwilach ciszy wsłuchani w płynny śpiew korduska. 
  
Entuzjazm mię ogarnia, spoglądam w lazury, 
Przez gwiazdy brylantowe oko się przekrada 
I tonę w oceanie wiatrów - orzeł wtóry. 
  
U stóp Olimpu grecki pątnik czołem pada, 
A ja przed Wami zginam kolana, o góry! 
Tak wita syn rodzica, wnuk swojego dziada.714 

  

Poeta nawiązał do mitologii starogreckiej poprzez przywołanie postaci cyklopa oraz góry 

Olimp. W ostatniej strofie utworu warto zwrócić uwagę na zaimek osobowy „Wami”, który 

został napisany wielką literą, co świadczy o niezwykłym szacunku poety do gór, jak również 

personifikacji wzmocnionej dodatkowo ostatnim wersem sonetu: „Tak wita syn rodzica, wnuk 

swego dziada” – zdanie to wskazuje na pewien rodzaj więzi, pokrewieństwa między podmiotem 

lirycznym a górami.715 

Omawiając problemy związane z mitologizacją Podhala trzeba zaznaczyć, że przy 

jednoczesnej hiperbolizacji regionu i jego mieszkańców, pewne elementy kultury 

ogólnonarodowej, a także kwestie związane z wiarą ulegały podhalanizacji. Jako przykładem 

można posłużyć się tutaj Na Skalnym Podhalu Tetmajera, gdzie Bóg ukazany został niczym 

Gazda, który „fajkę pokurzuje”.716 Ponadto aniołowie, podobnie jak postaci z piekła, posługują 

się gwarą – mówi nią nawet święty Piotr oraz sam Pan Jezus. 

Mitologizacja Podhala, na przełomie XIX i XX wieku, podyktowana była wieloma 

czynnikami. Składała się na nią zarówno moda na góralszczyznę, jak również kwestie 

narodowowyzwoleńcze, historyczne, społeczne, polityczne i czysto estetyczne. Mimo że to 

właśnie artyści najbardziej przyczynili się do hiperbolizacji gór i górali, trzeba pamiętać, iż 

przestrzeń podhalańska mitologizowana była także przez zwykłych turystów, a nawet 

                                                 
714 Wacław Rolicz-Lieder, Powitanie Tatr, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1960, s. 62 – 63.  
715 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, Warszawa 1996, s. 8 – 16. 
716 Kazimierz Tetmajer, Szkic opowieści o Zwyrtałowej muzyce, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 432. 
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przebywających w Zakopanem filistrów, wśród których góralszczyzna cieszyła się uznaniem, 

o czym pisał, nie bez pewnej złośliwości, Stanisław Witkiewicz: 

 

     Kapelusz z kostkami, biała c u c h a,  c y f r o w a n e portki,  świecąca spinka 
i ostra c i u p a g a roztkliwiły do łez sentymentalne i estetyczne instynkty filistrów 
i – otworzyły ich worki.717  

  

Mitologizacji regionu była odbierana przez mieszczan przede wszystkim jako rozrywka, gdyż 

idealizowanie górala służyło zabawie; z fascynacją słuchano opowieści o niezwykłej sile, 

nadzwyczajnych dokonaniach czy nadprzyrodzonych zjawiskach, występujących w przestrzeni 

podhalańskiej. Na marginesie należy zaznaczyć, że turyści pragnęli mieć materialne pamiątki 

po pobycie w górach; rozkwitł zatem handel suwenirami. 

Na zakończenie niniejszego podrozdziału, warto przywołać Antoniego Kroha, w 

następujących słowach wypowiadającego się na temat mitologizacji Podhala: 

 

     Twórcy mitu podhalańskiego, jak to się zdarza u ludzi owładniętych jakąś 
ideą, dostrzegali jedynie te fakty, które wspierały ich przekonania. Inne były 
nieważne, choćby o wiele bardziej rzucały się w oczy. Na przykład – gdzieś w 
Polsce centralnej odkryto odrzwia z tak zwanymi pieskami i kołkowaniem, 
charakterystyczne dla budownictwa podhalańskiego, i ogłoszono to na 
potwierdzenie tezy, że w dawnej Polsce takie właśnie odrzwia dominowały i 
są typowe dla naszej kultury, a niespotykane gdzie indziej. To, że podobne 
odrzwia są powszechne również na znacznej części Słowacji i Moraw, nie było 
brane pod uwagę jako nieprzydatne.718  

 

Trudno nie zgodzić się z przywołanym wyżej tekstem, jednak badacz opisuje sam proces 

tworzenia mitu, polegający na wybiórczym zestawianiu faktów. O wiele istotniejszą rzeczą 

wydaje się to, do czego owe mity służyły, jakie było ich zadanie. Tu wypada odwołać się do 

sytuacji społeczno-politycznej końca XIX wieku, w której Polacy przyciśnięci jarzmem 

zaborów, zrezygnowani klęskami kolejnych zrywów, a przy tym coraz bardziej podzieleni 

potrzebowali bohaterów – mitów, mówiących o ich własnej sile i wyjątkowości, jednocześnie 

napełniających serca nadzieją. Wszystko to dawała literatura młodopolska związana z Tatrami.  

 

 

 

 

                                                 
717 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, dz. cyt., s. 36. 
718 Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, bmw 2013, s. 221. 
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ROZDZIAŁ VI 

Demitologizacja Podhala, czyli prawda o regionie 

 

 

 

 

Władysław Orkan,719 mimo iż w swojej działalności artystycznej nie wahał się czerpać 

z estetyzmu tatrzańskiego, to poprzez swoją spuściznę dał świadectwo prawdzie, ukazując w 

naturalistyczny sposób codzienność ludności góralskiej, jaką znał z własnego doświadczenia, 

gdyż, jak powszechnie wiadomo, znaczną część życia spędził w lichej, położonej wysoko przy 

szklaku na Turbacz chacie, egzystując w warunkach bliskich ubóstwa.720  

Osobiste doświadczenie biedy oraz częsty kontakt z nędzą ludzką i jej konsekwencjami 

zaważyły na twórczości wrażliwego pisarza,721 jednak na problematykę, podejmowaną przez 

autora Komorników, olbrzymi wpływ miał także azymut geograficzny. Północna, o wiele mniej 

atrakcyjna turystycznie od Skalnego Podhala, część gór była niewątpliwie czynnikiem, 

determinującym życie tamtejszej ludności, a co za tym idzie pisarstwo Orkana. Jacek 

Kolbuszewski pisał o literackich Gorcach w następujący sposób: 

 

     Pełnię literackiej i kulturowej nobilitacji Gorce doczekały się późno, 
dopiero w 1903 roku, gdy w dwutomowej edycji ukazała się we Lwowie 
powieść Władysława Orkana W roztokach. Choć bowiem były te góry 
przedmiotem literackiego zainteresowania Seweryna Goszczyńskiego i 
Teodora Tripplina, choć na kartkach Sobótk i Dziennika podróży do Tatrów 
Goszczyńskiego znalazły się udane artystycznie ich opisy, choć Goszczyński 
podjął ciekawą i w gruncie rzeczy celną próbę mitologizacji tych gór, to jednak 
w odbiorze dzieł owych autorów uwagę koncentrowano na problematyce Tatr 
i podhalańskich Górali, gorczańską problematykę wyraźnie odsuwając na bok. 
W romantycznej peregrynacji do Tatr Gorce były tylko epizodem, jawiły się 
jako góry interesujące, romantycznie piękne, konkurencji jednak z Tatrami 
wygrać nie mogły.722 

                                                 
719 Niniejsze ustępy dotyczący demitologizacji Podhala w twórczości Władysława Orkana zostały wygłoszone 
przeze mnie na konferencji naukowej w Koninkach zatytułowanie „Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala”, 
a następnie opublikowane w zbiorowej monografii. Zob. Wojciech Trela, „O ziemio nędzy i zamarzłych kęp!” – 
demitologizacja przestrzeni podhalańskiej w twórczości Władysława Orkana, [w:] Władysław Orkan. Piewca 
Gorców i Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 2015. 
720 Zob. Jan Dużyk, Władysław Orkan, Warszawa 1980, s. 12. 
721 Mirosława Puchalska zauważyła, iż tematyka Orkana ma swe źródło zarówno w empiriach nędzy, jak również 
w skłonności poety do fantazjowania oraz w pewnej przenikliwości umysłu, za sprawą której artysta ukazywał 
niezwykle ważne kwestie ogólnopolskie, lokując je w niewielkiej przestrzeni gorczańskiej. Ponadto badaczka 
podkreśla niebagatelny wpływ matki poety na kształt i problematykę jego twórczości; warto dodać, iż Katarzyna 
Smreczyńska często była pierwszą recenzentką własnego syna. (Zob. Mirosława Puchalska, Władysław Orkan, 
Warszawa 1957, s. 5, 33 – 34.) 
722 Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, [w:] tegoż, Literatura i Tatry…, dz. cyt., s. 534 – 535.  
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Kiedy Zakopane, z takim rozmachem opiewane w literaturze, przeżywało najazd 

turystów i kuracjuszy, pełniąc jednocześnie funkcję jednego z ważniejszych centrów kultury 

polskiej, w Beskidach trwała niezwykle dramatyczna walka o przeżycie, nierzadko kończąca 

się okrutną śmiercią.723 Podczas gdy pobyt w coraz hałaśliwszym Zakopanem był dobrze 

widziany w środowisku intelektualno-artystycznym,724 zieloną ciszę Gorców zamieszkiwali 

niemal wyłącznie autochtoni – pierwszoplanowi aktorzy, toczących się tam tragedii. 

Popularyzacja południowej części Podhala wyznaczyła granicę – mur podhalański, dzielący 

region na dziesięciolecia. Jaśniejące swym blaskiem południe rzuciło cień na północną część 

gór, którą Orkan starał się rozświetlić za sprawą swej działalności artystycznej i 

publicystycznej. 

Troska o górali, miłość do rodzinnej ziemi w połączeniu z doświadczeniem życiowym 

pisarza zaowocowały utworami, jakże odmiennymi od ówczesnych publikacji.725 Dorobek 

autora Przygrywki (w szczególności prozatorski) zawiera coś, co wyróżnia go spośród 

młodopolskiej literatury dotyczącej Podhala. Tym czymś jest chwytająca za serce 

problematyka726 oraz sposób jej ukazania, za pomocą oryginalnych środków stylistycznych i 

artystycznych, metoda narracji oraz prezentacji świata przedstawionego, posiadające charakter, 

wykraczający poza dominujące standardy epoki, dotyczące opisu gór i górali.  

Pomimo tego, że wiersze tatrzańskie gorczańskiego literata w znacznej mierze realizują 

modernistyczne wzorce,727 to właśnie w twórczości poetyckiej zawarł on swe artystyczne 

credo: 

Ukochałem lud biedny nad miarę – 
Bom się jego pieśnią wykołysał… 
Ukochałem zwyczaje i gwarę – 
Które dziecko z piersi jegom wyssał. 
 
Co mię wiąże z ludem jeszcze szerzej, 
Powiem – choć mi wielu wiary nie da: 
To niedola, która w nim się szerzy – 

                                                 
723 Nie oznacza to, iż górale żyjący na Skalnym Podhalu opływali w dobrobyt; podział Podhala dotyczył przede 
wszystkim kwestii związanych z turystyką, a także kulturą. 
724 Zob. Jan Dużyk, dz. cyt., s. 129. 
725 Orkan poświęcił swą twórczość trosce o los gorczańskiego chłopa, jednak naiwnością byłoby sądzić, iż całe 
swe życie podporządkował wyznawanym ideom, zupełnie nie dbając o własne położenie. Nie czynił tajemnicy z 
faktu, iż pisząc chciał poprawić swój byt materialny, by przywołać fragment listu do Marii Wysłouchowej z roku 
1899, dotyczący mającej dopiero powstać powieści W roztokach: „Lecz, jak z jednej strony chodzi mi o stworzenie 
prawdziwej powieści ludowej, tak z drugiej strony – powiem po prostu – jestem w takim położeniu, że muszę ją 
bardzo drogo sprzedać. Chcę raz wybrnąć z zaklętego koła. A mam przed oczyma dramat ludowy i poezję, z 
których u nas żyć nie można”. (Cytat za Janem Dużykiem, Władysław Orkan, Warszawa 1980, s. 142.) 
726Autor Przygrywki nie był jedynym pisarzem wyczulonym na krzywdę ludu, by przywołać sylwetkę Stefana 
Żeromskiego, Władysława Reymonta, Marii Konopnickiej czy Adolfa Dygasińskiego. 
727 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 390. 
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Oto wspólna towarzyszka – bieda…728 
 

Podmiot liryczny, który koniecznie należy utożsamiać z autorem, mówi wprost o tym, iż nędza 

rodzi pewną wartość – egzystencjalną solidarność (wspólnotę), u podstaw której stoi cierpienie, 

potrafiące jednoczyć i dzielić ludzi. Wiersz niesie ze sobą bardzo mocny ładunek nacechowany 

ujemnie:729  

 

Poza światłem cienie widzę zwady, 
Łzy mię ciągną więcej niźli blaski… 
Lecz do ludu nie schodzę, jak z łaski – 
Ja w nim samym szukam tylko – prawdy.730 

     

I właśnie to Orkanowskie dążenie do prawdy stanowi zasadniczą wartość, a zarazem 

największy determinant pisarza. Autor Komorników nie upiększał, ani nie gloryfikował 

opisywanej przez siebie przestrzeni, z niezwykłą wręcz precyzją, dokumentując 

zaobserwowane zjawiska, nadając fikcji artystycznej nową jakość, charakteryzującą się 

nadrzędnym aksjomatem, jakim w tym przypadku jest nie tyle troska o autentyczność świata 

przedstawionego, ile prawda w najczystszej postaci.731 

Górale Orkana nie są mocarzami, dokonującymi nadludzkich czynów, lecz zwykłymi 

śmiertelnikami, niejednokrotnie pracującymi ponad ludzkie siły i poniżej ludzkiej godności. 

Trudno szukać tu zdobywców nieprzyjaznych szczytów czy odważnych podróżników w 

nieznane – są za to emigranci, opuszczający swe domy za chlebem, by wspomnieć takie utwory 

jak Na zarobek czy Na wydaniu.732 Nie ma wesołych libacji, lecz piętno alkoholizmu 

(Przeznaczenie, Dwie kartki z życia nauczyciela). Górale młodopolan często są ukazywani jako 

ludzie obdarzeni niezwykłym sprytem, inteligencją i życiową mądrością. Nieco inaczej jest z 

postaciami wykreowanymi przez Orkana; jego bohaterowie nierzadko są naiwni, bądź 

zwyczajnie głupi, jako przykład może posłużyć Opowieść o płanetniku, gdzie autor ukazał ślepą 

wiarę w zabobon, ciemnotę i naiwność ludzi.733 

                                                 
728 Władysław Orkan, Przygrywka, [w:] Wiersze gorczańskie, wyb. A. i J. Kajtochowie, Nowy Sącz 1987, s. 12. 
729 Zob. Jacek Kolbuszewski, Gorce Władysława Orkana, [w:] tegoż, Literatura i Tatry…, dz. cyt., s. 536 – 537. 
730 Władysław Orkan, Przygrywka, dz. cyt., s.12. 
731 Uznanie prawdy za wartość naczelną, z założenia stojącą w opozycji do jakiejkolwiek hiperbolizacji 
artystycznej, wynikało z troski Orkana o losy Gorczan, u których starał się zwalczyć autodestrukcyjne przywary. 
732 Również Tetmajer nie okazał się obojętny na problem związany z emigracją, by wspomnieć taki utwór jak 
Ocean. 
733 Orkan zakpił także z górali mieszkających pod Tatrami, ukazując ich bezmyślność i chytrość, co łatwo 
zauważyć w powieści W roztokach, z kolei w opowiadaniu Jędrzej Baja i powieściopisarz autor wyśmiał marnych 
imitatorów Jana Krzeptowskiego, spragnionych łatwego zarobku. (Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach i 
Zakopanem (do roku 1918), dz. cyt., s. 53.) 
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W wierszu zatytułowanym Ludzie północni w następujących słowach pisarz 

przedstawia górali ze swojego regionu: 

 

Ludzie północni, cmentarni, 
Chodzą smutni, posępni po świecie; 
Jakby powstali z pod darni 
I ziem dźwigali na grzbiecie. 
 
Coś szepcą trwożnie do siebie, 
Oczami łzawemi wodzą, 
Kiwają w milczeniu głowami 
I dalej w posępie przechodzą. 
 
Mimo że w tem kołowaniu 
Zeszliby z dziesięć już globów, 
Drogi im nic nie ubywa — 
Wiecznie się kręcą wśród grobów.734 

 

Orkan charakteryzuje życie Podhalan przepełnione znojem, smutkiem i tragicznym 

zapętleniem – udreptywaniem coraz mniejszej przestrzeni, co jednocześnie redukuje 

egzystencję do przetrwania; życie dla życia. Nie ma tu mowy o wartościach duchowych, sztuce, 

a nawet prostych przyjemnościach – jest brutalna, naturalistyczna walka o byt.735 W 

przywołanym wierszu widoczne jest także piętno przestrzeni, na co wskazuje epitet, 

wyznaczający kierunek geograficzny; określenie ludzi, za pomocą nazwy jednej ze stron 

świata, podkreśla związek człowieka z miejscem, które go znamionuje i determinuje. 

 Młodopolanie ukazywali górali jako ludzi stworzonych do życia w przestrzeni 

podhalańskiej, niejednokrotnie podkreślając ich tężyznę fizyczną, pozwalającą pokonywać 

górskie szlaki bez większego wysiłku, pokazując jednocześnie niezwykłą determinację podczas 

wędrówki, która wydaje się nieosiągalna dla innych ludzi, by przywołać tylko fragmentów 

utworu Orkana: 

 

     Tam w górze, przy sinych lasach, ślęczą ich chałupy, przyczepione jak szare 
gniazda jaskółcze pod strzechą. Do nich stermią się pod górę wygłodniali od 
rana ludziska; nawet starzy ciągną za sobą zmordowane nogi, robią piersiami 
jak miechem, a nie ustają…736 

 

Mimo iż bohaterowie, przywołani w powyższym cytacie, ledwo stoją na nogach, są zmęczeni 

i cierpią głód, to uparcie pokonują kolejne odcinki ciężkiej i niebezpiecznej drogi. Pisarz nie 

                                                 
734 Władysław Orkan, Ludzie północni, [w:] tegoż, Poezje zebrane, Kraków 1968, t. I, s. 286. 
735 Trzeba zaznaczyć, iż również w twórczości autora Kostki Napierskiego odnajdujemy indywidualności w postaci 
Cyryka czy Rakoczego. 
736 Władysław Orkan, Na godnie święta, [w:] tegoż, Nowele zebrane, dz. cyt., s. 163. 
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ukazuje tężyzny fizycznej Podhalan, lecz ich siłę psychiczną, pomagającą w walce z 

przestrzenią. 

Twórczość Orkana to przede wszystkim tragiczne historie jednostek (Herkules 

nowożytny, W roztokach, Komornicy itp.), pełne niesprawiedliwości, mówiące o 

rozwarstwieniu społecznym i patologiach środowiska wiejskiego. Już na samym wstępie 

Komorników czytamy: 

 

Najmizerniejsza z wioszczyn ma swoją arystokracją rodową, średniozamożnych 
chałupników i bezdomną, od wspólnego stołu życia odłączoną rzeszę.737 

 

Najbogatsi bohaterowie powieści (Chyba Złydaszyk, Satrowa) są fałszywie pobożni, zawistni, 

chciwi, skąpi, nieczuli na krzywdę innych. Średniozamożni (Kozera) są dość poczciwi, jednak 

w gruncie rzeczy obojętni na zło. Nawet najbiedniejsza warstwa społeczna wsi ulega 

podziałom; tytułowi komornicy dzielą się na tych, którzy mają dach nad głową (Margośka) oraz 

na bezdomną biedotę (Jagnieszka).738 Wszystko to daje świadectwo góralskiej mentalności, 

jakże różnej od tej, którą przedstawia Tetmajer w Na Skalnym Podhalu. Gromada wiejska u 

Orkana, co prawda przypomina żywy organizm, aczkolwiek dotknięty jest on szeregiem 

chorób, zaś jej cechą charakterystyczną jest bierność, kryjąca ciche przyzwolenie na taki, a nie 

inny los, ignorancja oraz znieczulica moralna, co widać również w Przeznaczeniu.739 

Bohaterowie wykreowani przez Orkana różnią się nie tylko pod względem materialnym, 

ale także intelektualnym, by przywołać sylwetkę Franka Rakoczego, którego pomysły na 

modernizację wsi były idealistyczną próbą reorganizacji przestrzennej uniemożliwioną przez 

ciemnotę oraz konserwatywną stagnację i chciwość górali. Utwór ukazuje głupotę, nędzę, 

nieporadność i konflikty wewnętrzne wsi, jakże dalekie od baśniowego ideału. Powieść stanowi 

zapis i krytykę mentalności góralskiej – jest ona widoczna w samym podejściu do 

reformatorskich, a raczej rewolucyjnych pomysłów Rakoczego.740 Strach przed nowością oraz 

konserwatyzm charakteryzują tamtejszą społeczność, która, mimo nękającej ją nędzy, nie jest 

w stanie zmusić się do działania. Skostnienia w żaden sposób nie może rozruszać aktywna 

postawa głównego bohatera, co rusz to stykającego się z drwinami i niezrozumieniem. Pomysły 

Franka są utopijne właśnie ze względu na sposób myślenia górali, wynikający z materialnego 

przywiązania do ziemi i ze strachu przed przekształceniami, siłą rzeczy zmieniającymi dobrze 

                                                 
737 Tegoż, Komornicy, dz. cyt., s. 7. 
738 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan…, dz. cyt., s. 193 – 195. 
739 Zob. Mirosława Puchalska, Władysław Orkan, dz. cyt., s. 76. 
740 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan…, dz. cyt., s. 232. 
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znaną, oswojoną przestrzeń w coś nowego, nieznanego a zatem budzącego lęk. Każdy sposób 

rozumowania niezgodny z ukształtowanym przez wieki usposobieniem gromady jest 

odrzucany, wyśmiewany lub uznawany za wrogi; indywidualizm prowadzi do alienacji, 

wykluczenia jednostki z życia wspólnotowego. 

Jedną z motywacji do działania była dla Rakoczego pamięć o przodkach osnuta aurą 

mitu. Również w tym przypadku baśniowa przestrzeń nie wytrzymała konfrontacji z 

rzeczywistością, gdyż aktywizujący górala fantazmat uległ demitologizacji; porażka, jaką 

poniósł Franek, była nieuchronna, ponieważ bohater stanowił element niepasujący do 

społecznego krajobrazu wsi.741 

Ukształtowanie, a zwłaszcza ilość i jakość ziemi, nie tylko stanowią o statusie 

społecznym górali, ale bardzo często decydują o ich przeżyciu, by posłużyć się jako przykładem 

utworem Nad urwiskiem, znakomicie pokazującym do jakiego stopnia ziemia wpływa na 

sposób myślenia Gorczan. Brak gruntu oznacza biedę, nędzę, spychającą człowieka do 

najniższej warstwy wiejskiego środowiska, która nie posiada żadnych praw i na różne sposoby 

jest wykorzystywana, ulegając przy tym dehumanizacji: 

 
[…]spoza mgły, z przyszłości, występują miedze... same miedze, jedna przy 
drugiej jak skiby na uwrociu... Wilgotne bruzdy czerwienią się rdzawo, jak gęsto 
ścięta, skrzepła krew... A tłumy ludzi idą mrowiskiem, czernią, milionową 
szarańczą zalewają krwawe pola... I widać, jak się to robactwo kłębi, dusi i spycha, 
i walczy zajadle o każdą skibę, aż ziemia powilgotniała od czarnej posoki, a ciepłe 
opary unoszą się w powietrzu...742 

 

Powyższy opis oddaje stosunek chłopa do ziemi, której stał się niewolnikiem; role uprawne z 

roku na rok stają się coraz mniejszymi zagonami, z coraz większą ilością ludzi, darmo 

próbujących rozciągnąć kurczące się poletka. Mieszkańcy takiej przestrzeni ulegają 

odczłowieczeniu podkreślanemu oraz wzmacnianemu porównaniami bohaterów do mrówek, 

czerni, szarańczy i robactwa. O dehumanizacji świadczy także zachowanie ludności walczącej 

o kawałek gruntu, często opływający posoką.743 Trzeba zaznaczyć, iż za taki stosunek chłopa 

do ziemi odpowiada głód – gdy dla wielu pisarzy Podhale było krainą bogatą w oscypki, bundz 

i żętycę, Orkan ukazał niedostatek, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, gdyż głód 

napędzał walkę o ziemię. Bohaterowie Wesołego dnia z utęsknieniem oczekują świąt 

                                                 
741 Powieść W roztokach nie jest jedynym dziełem Orkana, poruszającym kwestie konfliktów społecznych. Na 
kartach jego twórczości  napotykamy zazwyczaj zatargi górali z dworem, którego obłudę demaskują takie utwory 
jak Z krainy Gorców, Zły czy Sierota na dochowku. Uwadze pisarza nie umknęły także relacje z duchowieństwem, 
podobnie jak szlachta wykorzystującym biednego chłopa, o czym traktuje opowiadanie zatytułowane Pogrzeb. 
(Zob. M. Puchalska, dz. cyt., s. 62 – 63.) 
742 Władysław Orkan, Nad urwiskiem, [w:] tegoż, Nowele zebrane, tegoż, Kraków 1963, t. 1., s. 152. 
743 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 71. 
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wielkanocnych, ponieważ tylko wtedy mogą nasycić łaknienie. Głód wyzwala pierwotny 

instynkt, czyniący istoty ludzkie wrogimi sobie, by przywołać obraz górali, stojących przed 

wozem z darmową kukurydzą w utworze Płanety: 

 

I stał wrogo naprzeciw siebie cały ten nędzny tłum. Jeden drugiego żarł oczyma, 
a każdy wyciągał rękę po lichą zapomogę; gazda, komornik i najbiedniejszy 
dziad.744 

 

Kwestia głodu była dla Orkana na tyle istotna, iż poświęcił jej osobną powieść zatytułowaną 

Pomór (1910), w której odnajdujemy sceny okrucieństwa, do jakiego zdolny jest kierowany 

wolą przeżycia człowiek. Widzimy tu także jak potrzeby fizjologiczne wpływają na zachowanie 

i sposób myślenia ludzi.745 

Problematyka związana z mentalnością górali uległa ewolucji dopiero w Listach ze wsi, 

w których w sposób jaskrawy widoczna jest zmiana optyki w poglądach autora.746 Orkan 

początkowo obwiniając za ciężką sytuację wsi i amoralną postawę chłopów ciemnotę uważa 

teraz, że za taki stan rzeczy odpowiada „rasa duchowa”, czyli indywidualne uwarunkowanie 

psychiczne człowieka (osobowość).747 Podziały i wewnętrzne zatargi gromady uzależnione są 

zatem od jednostkowego rozwoju duchowego oraz dojrzałości aksjologicznej. Ludzie biedni 

niekoniecznie muszą w swoim postępowaniu kierować się sumieniem („bieda nie jest 

wydawczynią cnoty”748). W  kwestiach moralnych górale nie tylko niczym nie różnią się od 

pozostałych mieszkańców kraju, ale są fundamentalną wartością narodu między innymi ze 

względu na tradycję.749  

Demitologizacji w twórczości Orkana uległa również rodzina góralska, co znakomicie 

widać w krótkim opowiadaniu, noszącym tytuł Piekiełko: 

 

     Przysunęła cebrzyk, siadła z drugiej strony koszyka, wzięła nóż i 
poczęła skrobać, rzucając oskrobane do brudnej, zmąconej wody. 
      – Tako psiopokusa! – mruczała sobie od czasu do czasu, a chwilami 
szeptała „zdrowaśki”. 
      – W imię Ojca i Syna! – żegnał się Błażek wstając od skrzyni. – 
Diabli by ta zmówili przy wos pocierz! Trzeszczycie jak stare cierlice. 
     Posunął się ku drzwiom. 
     – Stul pysk! Nie obrozoj Boga! […] 

                                                 
744 Władysław Orkan, Płanety, Warszawa brw, s. 92. 
745 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, dz. cyt., s. 288. 
746 Tamże, s. 71. 
747 Zob. Bolesław Faron, „Listy ze wsi” Władysława Orkana [w:] tegoż, Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze 
XX wieku, tegoż, Kraków 2005, s. 61.  
748 Władysław Orkan, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków 1970, s. 105.   
749 Warto podkreślić, iż w Listach ze wsi pisarz wykazał także zaniepokojenie o chłopa-emigranta, jednocześnie 
ubolewając nad niewiedzą, uniemożliwiającą wpływ na otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną (Zob. B. 
Faron, dz. cyt., s. 64). 
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     Zanim jednak ziemniaki uwrzały, zanim je matka ocedziła, musieli 
wszyscy zjeść po pół kopy „diabłów”, „głuchych psów”, „psiewełny”, 
„psiesierści”, „zdechlin” i tym podobnych delikatesów. […] 
     Nareszcie Maryna poustawiała ławki na środku izby i dwie miski 
postawiła na jednej z nich. Łyżek nie podała, żeby mieć powód 
rozpoczęcia nowej kłótni z „głuchym”. Zaczepiony, odwarknął jej parę 
razy, wreszcie zaczął pluć po swojemu. 
     – Ino bez obrazy boskie! – karciła ich matka. 
     Tuzin przezwisk różnorodnych i klątw rzucili na siebie, zanim siedli 
„bez obrazy boskie” przy misce.750 

 

Rodzina jest ze sobą skłócona (w panujących w niej relacjach nie ma odrobiny szacunku). 

Cytowany fragment ukazuje jednocześnie gorący temperament górali: modlitwa przerywana 

jest wyzwiskami domowników; bez wątpliwości modły, jak i bluzgi wypowiadane są z równą 

gorliwością. 

Poruszając problem młodopolskiej hiperbolizacji gór oraz górali, wypada przywołać 

Wesele Prometeusza. Jakże naiwnie byłoby sądzić, iż Orkan, przedstawiając historie 

mitologicznego bohatera, którego ratuje, a następnie usidla niegrzesząca mądrością 

Warszawianka, poszedł śladem kolegów po piórze i ubrał Podhale w grubą warstwę mitów. 

Opowiadanie ma ewidentnie kpiący charakter i należy je rozpatrywać w kategorii karykatury, 

a nawet parodii. Pisarz na niewielkim skrawku przestrzeni nagromadził motywy baśniowe, 

biblijne oraz starogreckie. Następuje tu bardzo duże zamieszanie, czego najlepszym dowodem 

jest fakt, iż w Muzeum Tatrzańskim znajduje się ustrzelony przez Krzeptowskiego sęp, nota 

bene, niewystępujący w Tatrach. Mało tego ptak zjadał wcześniej serce [?!] Prometeusza 

przykutego nie gdzie indziej, jak do Giewontu. Ucywilizowany „Promuś" tęskni za sępem i 

dawnym życiem, które było ciężkie, ale miało w sobie pierwiastek boskości. Tęsknota za 

drapieżnym ptakiem wydaje się skrywać nostalgię zarówno za miejscem, jak i czasem – za 

przestrzenią właściwą bohaterowi, którą z pewnością nie są Tatry. Przemowa weselna 

Prometeusza, niosąca przesłanie, iż on i weselnicy należą do różnych ras, jest wyraźnym 

sygnałem, mówiącym, że spotkanie bohaterów w jednej przestrzeni jest nienaturalne. Z czasem 

„Promuś” zaczyna asymilować się z ludźmi, tracąc swoją boskość, o czym świadczy zanikająca 

pod warstwą tłuszczu blizna. Być może za pomocą tego opowiadania Orkan chciał dać do 

zrozumienia, iż miejsce bohaterów mitologicznych jest w starogreckich mitach, i tam też 

powinni oni pozostać. Tak jak Prometeusz uległ sybarytyzacji, tak obce mity, sztucznie 

przeszczepione na podhalański grunt, tracą nie tylko wyrazistość, ale także swoją wartość i 

znaczenie – ów boski pierwiastek, a w rezultacie stają się pozbawione sensu. Ponadto 

regionalna atmosfera Podhala zostaje zanieczyszczona naleciałościami obcej kultury. Wszystko 

                                                 
750 Władysław Orka, Piekiełko, [w:] tegoż, Z krainy Gorców. Nowele i obrazki, Kraków 1975, s. 77 – 78. 
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to podważa słuszność wykreowanych przez Młodą Polskę analogii, by posłużyć się 

następującymi przykładami: Jan Sabała jako „Homer Tatr”,751 Wojciech Roj jako polski 

Odyseusz, Liptowianie jako Trojanie, Tytus Chałubiński jako podhalański Kolumb.752 

Warto nadmienić, iż również Orkan dał się ponieść magii, jaką niosła ze sobą 

mitologizacja, czego najlepszym dowodem jest powieść Drzewiej (1912), w której przestrzeń 

ulega ubaśniowieniu; obdarzona zostaje ponadczasową duchowością:753 

 

     Wysłuchać dały się przecie w tej nieogarnionej pieśni stłumione, jakby za 
mrokiem stu sklepień: i echa burz, i skony drzew, i napaści wichrowe, i głuche 
spady wód, i mruk niedźwiedzi, i skowyt lękliwy zwierza, zarazem żal setki 
wieków, jęk beznadziei i ukój ponade wszystkim – wiedza początku i końca.  

Puszcza oto śniła swe dzieje. W westchnieniach jej były uczucia piersią 
człowieczą nigdy nie objęte, zaiste przedwieczyste.754 

 

Tego typu mityzacja była dość bliska przeobrażeniom przestrzennym w literaturze młodopolan 

– opisy natury stanowią niejako autonomiczną część dzieła, stojąc obok filozoficzno-

metafizycznej wymowy utworu, jaką jest walka dobra ze złem przedstawiona przez pisarza za 

pomocą alegorycznego konfliktu Daniela z olbrzymim Prokopem.755 Pisarz stworzył  jednak 

odrębną przestrzeń mitu, którą niekoniecznie należy utożsamiać z Podhalem.756 

Snując rozważania nad impresjami Orkana na temat piękna Gorców,757 śmiało możemy 

mówić o dualizmie przestrzennym. Góry to miejsce, które prócz lęku, grozy i szeregu innych 

negatywnych uczuć, budzi refleksję, zadumę jednocześnie oddziałując na wszystkie zmysły 

linią swych kształtów, kontrastami barw, migotaniem światłocieni, delikatnością zapachów. 

Pięknu górskiej przyrody, opisanej przez Orkana, towarzyszy bardzo często smutek, 

melancholia zaprawiona odrobiną tajemniczości, by nie powiedzieć magii; możemy tu mówić 

o estetyczno-egzystencjalnym dualizmie, jak również o dwoistości mityczno-realistycznej. 

Wiersz, noszący tytuł Jest kraina nieznanych cudów… otwiera następująca strofa: 

 

Jest kraj nieznanych cudów, 
Gdzie z białych gór 
Potoki srebrem płyną 
Doliny śpią 

                                                 
751 Zob. Teresa Stala, Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 4, s. 87. 
752 Warto pamiętać, iż Zofia Urbanowska w Róży bez kolców (1903) widziała w obliczach górali rzymskie rysy. 
(Zob. Bolesław Faron, dz. cyt., s. 49) 
753 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan…, dz. cyt., s. 333. 
754 Władysław Orkan, Drzewiej, Kraków 1958, s. 73. 
755 Zob. Stanisław Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, s. 314 – 316.. 
756 Tamże, s. 314 – 316. 
757 Najczęściej krajobraz opisywany przez Orkana jest ponury, groźny i nieprzyjazny w sposób zarówno 
symboliczny, jak również dosłowny, podkreślający trud życia w przestrzeni gorczańskiej. 
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A tajemnicze źródła leśne 
Czyszczą ze szmerem przy świetle księżyca, 
Połyskujący złoty piasek. 
Smreki w milczeniu stoją, bez oddechów 
Jak straż nocna w przedsień kościoła 
W którym za mgławą tajemnic osłoną 
Bóstwo nieznane ludziom śpi…758 

 

Przytoczony fragment cechuje baśniowa tajemniczość a nawet sielankowość, kończąca się wraz 

z ostatnimi wersami: 

 
O kraju! O dolino smutku! 
********************* 
Tam – przy nieznanym drzewie 
Ukryty drogi skarb, 
O którym nikt nie wie…759 

 

Opisana przestrzeń, mimo swej magii, piękna i wyjątkowości, jest sferą negatywnych uczuć, 

wśród których dominuje smutek, z kolei ukryty skarb, o jakim nikt nic nie wie, tylko powiększa 

tragizm, gdyż sugeruje, iż poprawa losu znajduje się na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. 

Podobnie jest w utworze Krótki sen, gdzie wrażenia estetyczne zostają przytłumione nędzą i 

cierpieniem ludzi. 

Piękno górskiej natury pobudza fantazję, hiperbolizującą przestrzeń podhalańską, 

czyniąc z niej mityczną krainę cudów i dziwów – miejsce, w jakim rozmiłowało się wielu 

pisarzy. Orkan jako jeden z nielicznych poszedł o krok dalej, dzięki czemu wyszedł poza urodę 

Podhala, dostrzegając to, co leży w cieniu szerokich pasm górskich. Poruszając kwestie 

związane z malowniczością przestrzeni podhalańskiej w twórczości pisarza, warto przywołać 

opowiadanie noszące tytuł Skrzypki grają – bieda gra, w którym autor zarzuca sobie 

inteligencką, ludomańską, a co się za tym kryje, mitotwórczą perspektywę w opisie 

gorczańskiej przyrody.760 

Dwoistość przestrzenna w twórczości Orkana nie ogranicza się tylko do kontrastów 

estetyczno-egzystencjalnych i fantastyczno-realistycznych. W utworze Lisy761 przestrzeń 

zostaje podzielona na dwie strefy (domu i łowów); bezpieczne pielesze domu zdeterminowane 

                                                 
758 Władysław Orkan, Jest kraj nieznanych cudów, [w:] tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 28. 
759 Tamże, s. 29. 
760 Zob. Mirosława Puchalska, Władysław Orkan, dz. cyt., s. 76. 
761 W opowiadaniach Orkana ważną rolę odgrywają zwierzęta. Utwór Zła zima mówi o trudnym życiu w górach. 
Autor uczynił tu bohaterami zwierzęta dramatycznie walczące o przeżycie, ukazując tym samym potęgę i 
bezwzględność natury, której podlegają wszystkie istoty żywe. Z kolei w opowiadaniu Dziki pisarz mówi o 
bezradnej walce człowieka ze zwierzętami niszczącymi jego plony. 
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są groźną krainą, w której toczy się walka o zdobycie pożywienia, a tym samym przetrwanie. 

Tytułowy lis, zastanawiając się nad hodowlą kur, zazdrości człowiekowi w głównej mierze 

bezpiecznej przestrzeni, bez ryzyka pozwalającej wyżywić rodzinę. Dla zwierzęcia nie istnieją 

podziały społeczne, obowiązujące wśród ludzi; w jego lisiej świadomości być człowiekiem to 

mieć własny kąt, dający schronienie i pożywienie. Podobnie rzecz wygląda w niezwykle 

ciekawym opowiadaniu Orły, w którym tytułowe ptaki obdarzone są swego rodzaju 

świadomością patriotyczną czy też zwyczajnym sprytem. Przestrzeń utworu została wyraźnie 

podzielona na strefę rodzimą i obcą. Dom jest miejscem, gdzie się żyje, natomiast obce tereny 

pozwalają na przeżycie, gdyż są źródłem pożywienia.762 Również w opowiadaniu Przez co 

Sabała omijał jarmark w Kieźmarku przestrzeń zostaje podzielona na dwie części: „swoją”, w 

której się żyje, i „cudzą”, tę w której się poluje; nawiasem mówiąc jedną z przyczyn konfliktu, 

pomiędzy polskimi góralami a Liptowianami, były naruszenia terytorialne. 

W przedstawionych wyżej przykładach bohaterowie wdzierali sią do przestrzeni 

polowań, stając się kłusownikami (drapieżnikami), a tym samym narażali się na gniew 

właściciela, jednak tereny myśliwskie są groźne wtedy, gdy ma miejsce wtargnięcie; obca 

ziemia często stanowi także obszar legalnej pracy, stając się przyczyną zazdrości oraz 

pożądania, co widać między innymi w Komornikach.  

Zupełnie inny dualizm przestrzenny występuje w Listach ze wsi, w których warto 

zwrócić uwagę na sympatię, z jaką pisarz przywołuje przestrzeń zaklętą w odległym czasie lat 

dziecięcych.763 Orkan, z niezwykłym upodobaniem, wspomina dawne wierzenia, zabobony, 

kolorowe, jazgotliwe jarmarki, święta i uroczystości, składające się na tradycję góralską. Za 

największe zagrożenie dla obyczajowości, z takim sentymentem opisywanej przez autora 

Komorników, pisarz uważał cywilizację (między innymi armię, edukację, emigrację) w sposób 

zdecydowanie ujemny wpływającą na tożsamość gorczańskiego chłopa, który po zetknięciu się 

z jej tworami zaczyna wątpić w dawne gusła, przesądy i sens obrzędowość.764 Za równie 

szkodliwą dla Podhala uważał obyczajowość miejską, twierdząc że górale przejmują od 

przybywających w to miejsce turystów złe nawyki.765 Ponadto, ubolewał nad zbytnią 

                                                 
762 W opowiadaniu Orły Orkan ukazał jednocześnie dwie perspektywy postrzegania tytułowych ptaków; dla 
Słowaków orły są drapieżnikami, które należy wytępić, z kolei u Polaków budzą one podziw, zachwyt, 
rozmarzenie; pewną tęsknotę za lotem – wolnością. 
763 Zob. Bolesław Faron, „Listy ze wsi” Władysława Orkana [w:] tegoż, Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze 
XX wieku, tegoż, Kraków 2005 s. 64. 
764 Tamże, s. 70 – 71. 
765 Orkan potrafił dostrzec także pozytywne skutki popularności Podhala, do których zaliczał przede wszystkim 
rozwój oświaty, jednak również tutaj miał pewne zastrzeżenia; młodzi górale pobierali nauki, gdyż widzieli w tym 
szansę na wzbogacenie się – mało interesowała ich gromada. Pisarz podkreślał, że dla dobra Podhala rzeczą 
niezwykle istotną jest, by wykształceni górale (lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele itp.) wrócili do 



202 
 

popularnością gór, do których ściągała coraz większa liczba wczasowiczów, budząc w 

autochtonach takie przywary jak pazerność i chciwość.766 

Demitologizacja literackiej przestrzeni podhalańskiej w działalności literackiej Orkana 

jest nierozerwalnie związana z troską o górali, i to nie tylko tych najbierniejszych – pisarz chciał 

poprawić los wszystkich cierpiących, opuszczonych czy wykorzystanych. Zależało mu na tym, 

by ludzie z zewnątrz zobaczyli prawdziwe Podhale, ale przede wszystkim chciał rozbudzić w 

samych góralach pewną wrażliwość sumienia oraz poczucie solidarności i 

współodpowiedzialności.767 Toteż była jego twórczość na usługach idei; pod tym względem 

spuścizna pisarza bliższa jest pozytywistycznym założeniom, niż młodopolskiemu buntowi – 

autor Komorników z optymizmem i nadzieją spoglądał w przyszłość, pokładając wiarę w 

górali.768 

Również u Tetmajera odnajdujemy utwory, determinujące przestrzeń podhalańską. 

Spośród wszystkich opowiadań zebranych w Na Skalnym Podhalu, nota bene mocno 

mitologizującym przestrzeń górską, szczególnie trzy teksty mają charakter demaskatorski – są 

to: Jakie jest serce matki albo kiedy anioł płakał, Szczepan bez ziemi oraz O ludzkiej biedzie. 

Przywołane utwory ukazują najważniejsze dylematy, jakie można było spotkać na Podhalu na 

przełomie XIX i XX wieku, by wspomnieć biedę, bezduszność oraz brak ziemi, stanowiące 

najbardziej palące problemy tamtego okresu. 

W utworze Jakie jest serce matki albo kiedy anioł płakał autor ukazał okrucieństwo, 

wyrachowanie oraz obojętność na krzywdę młodego górala, który doprowadził własną matkę 

do śmierci. Opowiadanie przedstawia zwyrodnienie zachodzące w relacji syn – matka; 

elementem wzmacniającym przekaz utworu jest kontrastująca z obojętnością Sebka, 

bezgraniczna miłość jego matki. O niespotykanym uczuciu góralki świadczy stosunek kobiety 

do Sebka, po tym, jak syn upokorzył, a następnie przepędził ją z domu: 

 
     – Pudem ka, na hałupy, zapukam do okna, moze mnie przecie puscom, nie 
tu, to ka inendéj – myśli. 
     Bajtoć! Ze tobyk musiała pedzieć, ze mie Sobuś wygnał z domu, toby na 
niego pomstowali, a to przecie dziecko… 
     Pudem do światu, stracem sie…769 

 

                                                 
rodzinnych stron. (Zob. Anna Mlekodaj, Władysława Orkana sąd nad góralami, [w:] Władysław Orkan. Piewca 
Gorców i Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 2015, s. 227, 229.) 
766 Zob. Anna Mlekodaj, Władysława Orkana sąd nad góralami, [w:] Władysław Orkan. Piewca Gorców i 
Podhala, pod red. Bolesława Farona, Kraków 2015, s. 226 – 227. 
767 Tamże, s. 223. 
768 Tamże, s. 229. 
769 Kazimierz Tetmajer, Jakie jest serce matki albo kiedy anioł płakał, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt. s. 
349. 
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Mimo tragicznego położenia, w jakim znalazła się góralka, ani na chwilę nie przestała myśleć 

o synu. Przyniesienie wody było aktem niezwykłej miłości i, jak się okazało, najwyższego 

poświęcenia, gdyż kobieta stała się ofiarą uczucia do syna. Powyższy przykład pokazuje, iż 

malowniczość krajobrazu oraz majestat gór nie ma wpływu na zachowanie człowieka, który 

dokonując zbrodni nie zważa na przyrodę. Przestrzeń podhalańska ulega desakralizacji, stała 

się miejscem okrutnych czynów, z kolei obraz górali poddany został demitologizacji; nie są oni 

mitologicznymi, bajkowymi postaciami, lecz ludźmi podobnymi do tych, jacy zamieszkują 

wielkie miasta; również na Podhalu rozgrywały się ciche dramaty zbliżone do tych z miejskich 

kamienic, o czym pisała Zapolska. 

Tetmajer poruszył także kwestie związane z brakiem ziemi, która podobnie jak w 

Gorcach, również pod Tatrami była wyznacznikiem statusu społecznego oraz obiektem 

zazdrości, tudzież pożądania. Utwór Szczepan bez ziemi demaskuje jednocześnie takie 

przywary górali jak zazdrość, mściwość, przebiegłość, okrucieństwo oraz wynaturzone 

poczucie własnej godności.  

Opowiadanie to zostało oparte na kontraście: bogaty – biedny: 

 

     Jakub Głombik miał pod pięćdziesiąt korcy owsa, siał jarzec, żyto, grule 
sadził, siano zbierał, u niego we zbiórki tak, jak do dworu. Fury jechały jak 
domy. Wołów chował sześć, konie trzy, a co krów, świń, owiec, kóz, 
selijakiego statku, to ani nie wypedziane rzecy! 
     A u Szczepana komar na oknie, a pajęczyna w kącie, to całe gazdostwo. 
Nie tylko krowy, owcy, ale nawet kozy nie było. Ze zarobku żyli, jak się 
trafił.770  

 

W przywołanym fragmencie widać społeczny podział wsi na majętnych gazdów771 oraz 

cierpiących niedostatek i nędzę ubogich górali. Przepaść finansowa, a co za tym idzie 

społeczna, między bohaterami jest nie do przekroczenia dla ludzi najuboższych. Pod koniec 

XIX wieku nie istniała na Podhalu klasa średnia; albo było się „zamożnym”, albo biednym i 

cierpiało głód – wszystko zależało od tego czy i ile miało się ziemi. Bohater utworu pragnie 

posiąść choć niewielki kawałek gruntu; myśli o roli uprawnej niemal obsesyjnie zaprzątają 

głowę Szczepana: 

 

      – Ja jest przez ziemie! Ja jest przez ziemie! – wyło mu w sercu. A nieraz i 
głośno tak jęknął i stad go nazwano: Scepon przez Ziemie. 
     Ziemia, ziemia! Ziem! Rola! 

                                                 
770 Tegoż, Szczepan bez ziemi, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 364. 
771 Zamożny mieszkaniec wsi podhalańskiej nie był bogaty w skali całego społeczeństwa. 
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     –  Dałbyś za ziemie babe? Dałbyk! Dałbyś za ziemie dzieci? Dałbyk! 
Dałbyś za ziemie duse?... Myślał Szczepan, dopowiedzieć nie śmiał.772 
 
 

Ziemia jest dla górala najwyższą wartością, stanowiącą coś o wiele więcej niż tylko pole, 

pozwalające wyżywić rodzinę, ponieważ dzięki niej może zaspokoić własne ambicje, mianując 

się gazdą. Największym strapieniem bohatera jest to, że uważano go za „dziada”, zatem ziemia 

stała się dla niego elementem koniecznym do awansu społecznego. Na samą myśl o posiadaniu 

gruntu Szczepan o mało co nie bluźni – jest fizycznie, duchowo i emocjonalnie związany z 

wyobrażeniem własnego skrawka przestrzeni.773 

 Bieda Szczepana, kontrastująca z bogactwem Jakuba, stanowi pretekst do ukazania 

przywar górali zżerających społeczność podhalańską: są to duma, zazdrość i nienawiść. 

Pożądanie ziemi z czasem ustępuje u Szczepana chęci zniszczenia dostatnio żyjącego sąsiada; 

planowana z wielkim wyrachowaniem zemsta ostatecznie ma swój niechlubny finał, z którego 

cieszy się ubogi góral: 

 

     – A nie dziadował mi to? Ze on tele majątki miał, a ja przez ziemie béł? 
Ziemie jek mu wydrzeć ni móg – ziemi jino jeden Ponbóg wydre powodziom. 
Ale jek se gadał i przi tobie jek gadał: ckaj. I coz mu ta teroz z tyk majątków, 
z tyk ról? […] Grunta ostały, ostała ziem – ale lepsi béło nigda nic nie mieć, 
jako sie wyprzedać musieć i pote na swoje nie swoje poziérać. Ej ha! To 
nowięnksy ból! Od tego serce puka! Ckaj! Wielgomozny pan! Dziadowałeś 
mi! Wiera! A teroześ sam dziad! Ckaj! Dziadu! He, he, he!...774 
 

Pragnienie rewanżu na sąsiedzie zniszczyło zdrowy rozsądek podpalacza, który skazał własną 

rodzinę na tułaczkę, podkładając ogień również pod własny dom, aby oddalić od siebie 

podejrzenia, co dowodzi, że wady górali mogły mieć charakter autodestrukcyjny; obsesja stała 

się silniejsza nawet od chęci posiadania ziemi, i idących z nią w parze pożytków. 

Trzecie z przywołanych opowiadań autora Melodii mgieł nocnych także łączy ze sobą 

najważniejsze problemy Podhala: nędzę, podziały społeczne oraz znieczulicę ludzką. Utwór 

został oparty na zasadzie kontrastów – biednemu Maćkowi przeciwstawiona została bogata 

gromada, z wójtem na czele: 

  

     Naprzeciwko wspaniałych, potężnych, dobrze uchowanych gazdów, pod 
wysoką figurą świętego Antoniego, stał mały, chudy, nędzny Mudroń i dygotał 
na całym ciele. […] Marcin Mudroń drżał i myślał, że go będą bić.775 
 

                                                 
772 Tamże, s. 365. 
773 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 40 – 45. 
774 Kazimierz Tetmajer, Szczepan bez ziemi, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 371 – 372. 
775 Tegoż, O ludzkiej biedzie, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt. s. 421. 
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Główny bohater utworu został wykreowany na człowieka poczciwego, prostodusznego, 

kochającego swoje dzieci. Mimo nękającej go biedy oraz pragnienia poprawy losu, Maciek 

zasadniczo różni się od przepełnionego negatywnymi uczuciami Szczepana Głombika, gdyż 

chce żyć w zgodzie z wyznawanymi wartościami oraz sumieniem – za sprawą ciężkiej, legalnej 

pracy. 

Tetmajer ukazał przestrzeń, w której uczciwość oraz wrażliwość na ludzką krzywdę 

nikną wobec przywar, w tym pychy, co widać gdy bogaci gazdowie prześcigają się w 

wymyślaniu nagród za wyrzeźbienie podobizny świętego Antoniego. Pisarz zdemaskował 

także coś, co można nazwać fasadową moralnością, której towarzyszy brak empatii oraz 

obojętność: 

 

   Wójt dojrzał dziecko i cukierek i wskazał ręką obecnym. 
     – Icie, hłopi – rzekł – Mudroń biédok, biédok, a jego dzieci cukierki 
zrejom.776 
 

Brak wrażliwości potęguje cyniczna wypowiedź Klamkosa:  

 
    – Kieby jesce na hlib, ale na cukierki!...777 

 

To krótkie stwierdzenie górala, które, nota bene wyrwane z kontekstu mogłoby świadczyć o 

pewnej roztropności, nabiera w zaistniałych okolicznościach cynicznego wymiaru, wywierając 

na czytelniku wpływ podobny do tego, jaki miały XIX wieczne powieści tendencyjne. 

Oburzenie Klamkosa ujawnia przewrotną moralność; poddając Szczepana ocenie, gromada 

kieruje się złośliwością i bezdusznością – mieszkańcy nie są jednym organizmem, żyjącym w 

symbiozie, lecz zbiorowiskiem ludzi kierujących się prawem bogatszego (im gospodarz ma 

więcej pieniędzy, tym jego zdanie jest droższe dla społeczności). 

Opowiadanie ukazuje także osobisty upadek wyjątkowo poczciwego człowieka, 

cierpiącego na skutek utraty honoru i społecznego zaufania: 

 

Zaufanie do siebie zwalił, złodziejem został, wiarę w siebie zakopał w ziem! 
Tyle przynajmniej o nim mówili: Postrohany, biédny, ale ci ani cenecki nie 
ukradnie! A teraz…778 

 

Utrata zaufania oznacza dla bohatera niemożność zarobkowania – Mudroń rozpaczał, gdyż jest 

przekonany, iż nigdzie nie zdobędzie pracy, albowiem nikt nie zatrudni złodzieja. Ponieważ 

                                                 
776 Tamże, s. 422. 
777 Tamże, s. 423. 
778 Tamże, s. 424. 
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praca fizyczna stanowi dla Maćka jedyne źródło dochodu, jej brak oznacza wyrok śmierci 

zarówno dla niego, jak i dla dzieci, przy czym jeszcze raz warto podkreślić, iż upadek Mudronia 

nie jest upadkiem moralnym. 

Wielu pisarzy, którzy pod koniec XIX wieku zjechali się na Podhale, mimo fascynacji 

regionem i jego mieszkańcami, zauważyło, że górale są ludźmi chciwymi, żądnymi zysku i 

pieniędzy, toteż ukazywano ich jako ludzi zachłannych, nastawionych na korzyści: 

 

     Samek przyglądał się chwile ze zdziwieniem, a sięgnąwszy do opaska, 
wyjął garść żółtych dukatów i cisnął ojcu na gacie. Złote krążki mignęły jak 
iskry i świeciły jak gwiazdy na szarym, brudnym płótnie i czarnej, zbłoconej 
podłodze. 
     Chrapkowa się porwała i chciała złapać dukat błyszczący w łupinach 
ziemniaków, lecz Chrapek, zwinny jak kuna, chwycił go i wrzucił sobie w 
szeroką gębę. 
     – Mamo! niechaj to! naści! – wołał Samek, odpinając opasek i wysypując 
na stół kilka garści złota. 
     W oczach Chrapkowej zamigotała chciwość; zmrużyła je, czoło jej się 
wygładziło, wyciągnęła grablowate ręce i zgarniała śpiesznie w zapaskę 
dźwięczące dukaty, oglądając się gniewnie i z niepokojem na drzwi i okna, a 
wciąż warcząc zduszonym ze wzruszenia głosem: 
     – E! Jasiek, moje dziecko!779 

 

Pisarze pokazywali chciwość jako jedną z najczęściej spotykanych przywar górali. Chęć 

posiadania złota (choćby miało ono już na zawsze być ukryte w tatrzańskich grotach) była tak 

silna, że zbójnicy rezygnowali ze spokojnego bytu, wiodąc swój żywot w ukryciu, z daleka od 

cywilizacji, planując kolejne rozboje (woleli mieć, niż być). Jak ilustruje przytoczony cytat, nie 

tylko zbójnicy wykazywali się chciwością, gdyż była ona również cechą Podhalan żyjących w 

zgodzie z prawem; chęć posiadania powodowała, że nawet startym góralom nie przeszkadzały 

pieniądze, pochodzące z nieprawego źródła – rodzice Samka wzbudzają w czytelniku 

jednocześnie litość i odrazę. 

Również w twórczości Kasprowicza odnajdujemy elementy demitologizujące Podhale, 

ponieważ w spuściźnie poety pojawiają się bohaterowie pozbawieni wszystkich cech, 

wynikających z mitologizacji (siła, spryt, fantazja, zaradność), by przywołać tylko wydany w 

1926 roku Mój świat, gdzie występują ludzie ubodzy, ułomni, schorowani.780 Wielki miłośnik 

gór i górali, jakim był autor sonetów Z chałupy, zauważył wiele ujemnych cech Podhalan, 

wśród których podkreślał wybuchowość oraz zbyt wybujałe poczucie godności. Pisarz 

                                                 
779 Stanisław Witkiewicz, Na umarcie, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. II, s.105. 
780 Zob. Jan Majda, Literatura o Tatrach…, dz., cyt., s. 59. 
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akcentował też wpływ, jaki wywierali na górali ludzie przyjeżdżający na Podhale z głębi 

kraju.781  

 Także samo Zakopane, jako miejscowość, uległo demitologizacji. Tetmajer w 

przedmowie do Na Skalnym Podhalu z 1913 roku zauważył, iż stolica Tatr nie jest tym samym 

miejscem, jakim była dawniej (w podobnym tonie wypowie się później Witkacy).782 Pojawili 

się pisarze z zacięciem demaskatorskim ujawniający prawdziwe oblicze Zakopanego – Kornel 

Makuszyński w następujących słowach pisał o Zakopanem: „z lewej Giewont, z prawej 

Gubałówka, a w środku – deszcz…”783; w tym miejscu wypada przywołać przede wszystkim 

Zakopanoptikon Andrzeja Struga,784 w sposób satyryczny prezentujący życie przebywających 

pod Tatrami turystów, zaczynając od literatów, przez poetów, dziennikarzy, turystów oraz ludzi 

poszukujących mistycznych wrażeń, na góralach kończąc.785 

 Zakopanoptikon można traktować jako dzieło w sposób groteskowy demitologizujące 

dokonania tak zwanej „Młodej Polski tatrzańskiej”. Autor na rozmaite sposoby punktuje 

modernistyczne wpływy, niczym choroby toczące podhalańską miejscowość. Objawiały się 

one zarówno w przesadnym mistycyzmie, jak też w góralomanii, posiadającej źródło w 

młodopolskiej chłopomanii. Wpływy epoki widoczne były również w nazewnictwie, by jako 

przykładem posłużyć się Kołem Chramu Gontyn, Kołem Wskrzesicieli Ducha czy Kołem 

Makabrystów.786 Pisarz w komiczny sposób pokazał, że przestrzeń zakopiańska została 

zanieczyszczona „izmami” epoki, które zaczęły zabijać to, co młodopolanie z niezwykłym 

zapałem, jeszcze kilka lat temu, wydobli spod tatrzańskich szczytów, by przedstawić światu; 

innymi słowy Zakopane przedawkowało Młodą Polskę. 

 Strug demitologizuje nie tylko modernistyczną ekspansję Tatr i Zakopanego, ale przede 

wszystkim środowisko literatów, przebywających pod Giewontem, co dotyczy zwłaszcza 

dwóch pisarzy: Woziwody (najprawdopodobniej jego rzeczywistym odpowiednikiem jest 

Tadeusz Miciński) oraz Skawuliny (pod tą nazwą kryje się przypuszczalnie Wincenty 

Lutosławski).787 Demistyfikacji, w powieści Struga, ulegają też dziennikarze, których 

karykatury odnajdujemy w postaci Szelmiądza i Szurleja.788 Autor nie oszczędził również 

                                                 
781 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., 247. 
782 Zob. Magdalena Popiel, Autoportret kulturowy. Zakopiański eksperyment [w:] tejże, Świat artysty. 
Modernistyczne estetyki tworzenia, Kraków 2018, s. 262-285. 
783 Cytat za: Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart, Zakopane. Przewodnik historyczny, Warszawa 1988, s. 10. 
784 Jarosław Skowroński, Dawno temu w Tatrach, dz. cyt., s. 5 – 6. 
785 Zob. Roman Hennel, Zakopanoptikon – bujda literacka czy portret Zakopanego?, [w:] Andrzej Strug, 
Zakopanoptikon, Kraków 1989, s. 28. 
786 Tamże, s. 14, 29. 
787 Tamże, s. 30. 
788 Tamże, s. 47. 
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zwyczajnych turystów, przybywających pod Tatry oraz właścicieli pensjonatów, chcących 

wycisnąć z przyjezdnych ostatni grosz.789 

 Demaskacji podlegało to, co przybyło na Podhale pod koniec XIX wieku – 

cywilizacja: 

 

     Cywilizacja, z całym swoim bagażem dobrego i z całą swoją lichotą i 
tandetą, ciągnie tu razem ze wschodnim wiatrem, wiejącym wzdłuż dolin i 
świata. 
     Tam skrawek lasu świerkowego odcięty na  p a r k! […] Ten park! – to pół 
morga lasu,  obrzuconego żerdziami płotu, z ławkami z surowych desek, 
przybitych do kołków krzywych, z wydeptaną i pooraną korzeniami świerków 
darnią – ma jednak nieprzeparty urok dla  g o ś c i. 
     Tu, wśród całej wspaniałości otoczenia, wśród ogromu dzikiej natury, to 
słabe wspomnienie jakichś miejskich ogródków ciągnie ich; jest w tym widać 
coś z Alei Ujazdowskiej, z Ogrodu Saskiego, z tych wszystkich miejsc, gdzie 
ludzie chodzą, żeby się pokazać… 
     Miejski filister w czystej swej postaci, spotkany gdzieś w górach 
niedostępnych, robi wrażenie dziwne, nieharmonijne – nie mniej dziwacznie 
wygląda wśród ciemnego lasu, na pniu ociekłego żywicą świerku, afisz 
teatralny, w którym z daleka można wyczytać między innymi: „Monolog ze 
śpiewami wygłosi p. Solski”.790 

 

Popularyzacja Podhala przyczyniła się do dewastacji przestrzeni górskiej, w którą bezmyślnie 

ingerowano. Zachodzi tu pewien paradoks, gdyż przy jednoczesnej podhalanizacji kraju oraz 

wszechobecnej góralomanii, Podhale uległo ogólnonarodowej modernizacji oraz 

zawłaszczeniu – zostało przystosowane do potrzeb ludzi z zewnątrz. Również kultura góralska 

zatraciła się; przyjezdni, zamiast doświadczać folkloru podhalańskiego, organizowali dalekie 

od ludowości występy, by wspomnieć tylko śpiewy i monologi pana Solskiego. Do tego 

wszystkiego wczasowicze niszczyli Podhale, jednak dewastacja przestrzeni oraz 

drobnomieszczańskie „performensy” wpłynęły nieznacznie na góralszczyznę, wywołując 

jedynie niesmak. 

Demitologizacja Podhala była procesem zróżnicowanym i niekonsekwentnym; wielu 

pisarzy tworzyło mity na temat regionu, starając się jednocześnie ukazać prawdę, zaś 

demaskacją stereotypów, stworzonych przez młodopolskie pióra, zajmowali się nie tyle 

autochtoni, ile pisarze, którzy przyjechali pod Tatry i zostali tu na stałe, lub po prostu nie ulegli 

góralomanii, opisując to, co spostrzegli wolnym od zachwytów okiem. Rdzenni górale-pisarze 

bardziej koncentrowali się na problemach pobratymców, o których pragnęli opowiedzieć 

całemu światu; tu palmę pierwszeństwa trzyma bezapelacyjnie Władysław Orkan.  

                                                 
789 Tamże, s. 52 – 53. 
790 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków1963, T. 1, s. 71 – 72. 
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Szukanie i ukazywanie prawdy samo w sobie łamie stereotypy, oczyszcza przestrzeń z 

fałszu, jednocześnie demitologizując Podhale. 
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ROZDZIAŁ VII 

Doświadczanie i postrzeganie przestrzeni podhalańskiej 

 

 

 

 

Literatura młodopolska prezentuje szereg doświadczeń zmysłowych związanych z 

przestrzenią podhalańską, których opisy koncentrują się na jednym ze zmysłów, lub tworzą ich 

syntezę, gdyż przeżycia składają się z wielu elementów, posiadających ulotny, niepowtarzalny 

i determinowany wieloma czynnikami charakter,791 by wspomnieć tylko pochodzenie 

człowieka (inaczej patrzył na góry autochton,792 inaczej „ceper”), płeć, wykształcenie, 

pobożność, zdrowie oraz wrażliwość estetyczną.793 

Prezentowane przez artystów doświadczenia przestrzenne wiążą się także z 

emocjonalną stroną natury ludzkiej. Obcowanie z przestrzenią podhalańską powoduje w 

człowieku wiele, niejednokrotnie bardzo skrajnych, przeżyć oraz uczuć, niemogących zaistnieć 

nigdzie indziej ze względu na specyfikę miejsca, jak również na związaną z nim kulturę i 

tradycję. Doświadczenia te łączą się z odczuwaniem pierwotnych stanów lękowych, budzących 

refleksję natury filozoficznej, duchowej i egzystencjalnej – poznając góry, człowiek poznaje 

samego siebie, zdobywa informacje na temat własnych możliwości, a także słabości, 

jednocześnie wyrabiając nową perspektywę postrzegania życia i świata.794 

Jedno z najsilniejszych wrażeń, opisywanych przez artystów, pojawia się już podczas 

pierwszego kontaktu z górami; obraz olbrzymiego masywu skalnego zapiera dech w piersiach 

ludziom przyzwyczajonym do prostej linii horyzontu. Zjeżdżający tu pod koniec XIX wieku 

turyści niejednokrotnie doznawali szoku na widok ogromu przestrzeni tatrzańskiej; górujące 

nad Zakopanem szczyty wywoływały u nich zachwyt oraz zaniepokojenie, rozbudzając 

jednocześnie fantazję: 

 

                                                 
791 Zob. Dorota Wolska, Doświadczenie jako kwestia humanistyki, „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 24 – 26. 
792 Doświadczenia przestrzenne górali zależały od ich miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, wykonywanego 
zawodu oraz indywidualnej wrażliwości. 
793 Zob. Krystyna Kossakowska-Jarosz, „Aby wszędzie być i wszystko widzieć”. Doświadczanie miejsc i siebie w 
trakcie górskich podróży. Relacje Ślązaków, [w:] Góry – Literatura – Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 
2015, s. 191 – 200. 
794 Zob. Ryszard Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012, s. 167. 
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     Spoza mgieł i pasem deszczowych zarysowały się wreszcie te Giewonty, 
Hawranie, Gubałówki wraz ze swymi widmami o skamieniałych, a tak 
rozwiewnych konturach. 
     Źle widać te dźwigające się masy, ale duchy ich rozsnuwają dżdżyste opary 
i przebijają się czernią kosodrzewiny, srebrem jakby zastygłych potoków. 
     Pita zatrzymuje się na środku Nowotarskiej ulicy i patrzy. 
     Drobna jej dusza, dusza anemicznego, miejskiego dziecka, jakby trwoży się 
i lęka tego ogromu nieruchomego, tak bliskiego, a przecież niedościgłego.795 

 

Przybywający na Podhale, często z odległych zakątków Polski, turyści czuli dyskomfort 

psychiczny na widok Tatr, mimo iż znali góry z literatury, prasy oraz opowieści; już w 

momencie planowania podróży budowali sobie jakieś wyobrażenie gór, które najczęściej 

okazywało się dalekie od rzeczywistości. Długa i żmudna podróż do Zakopanego, podobnie jak 

sytuacja gospodarcza oraz polityczna powodowały, że wyprawa była zadaniem, wymagającym 

wielu starań, wysiłków, a także odpowiedniej logistyki. Pomimo tego, że droga z Krakowa na 

Podhale stopniowo odkrywała przed ludźmi piękno gór, powoli wyłaniających się przed ich 

oczami, to dopiero w Zakopanem, i to najczęściej na drugi dzień po przybyciu, gdyż zazwyczaj 

przyjeżdżano o zmroku, przyjezdni stawali oko w oko z Tatrami,796 doznając na ich widok 

skrajnych emocji. Z jednej strony byli urzeczeni, z drugiej masyw skalny przytłaczał ich, 

powodując niepokój – chwilę tę możemy nazwać pierwszym, prawdziwym kontaktem z 

górami, które, podkreślmy raz jeszcze, to pojawiały się, to nikły przed turystami, zmierzającymi 

pod Giewont.797  

W cytowanym fragmencie, pierwsze doświadczenie miejsca dodatkowo determinowane 

było zjawiskami atmosferycznymi; słaba widoczność spowiła góry złowrogą aurą, pobudzając 

wyobraźnię młodej bohaterki, której wiek, delikatność i kruchość kontrastowały ze szczytami, 

górującymi nad Podhalem. Pierwszy kontakt z Tatrami dla Pity obfitował w paradoksy; 

                                                 
795 Gabriela Zapolska, Sezonowa miłość, Poznań 1995, s. 35. 
796 Włodzimierz Wnuk w następujących słowach opisał drogę z Krakowa do na Podhale:  
     „Wyjeżdżało się z Krakowa wczesnym rankiem przez Podgórze na Mogilany, Myślenice, Pcim do Zaborni. 
Przez cały ten czas słychać było tylko: hejt, hejt, wiśt, wiśt. To było dosyć nudne. Ale każdy znosił to chętnie w 
nadzieji, że sobie w Zakopanem te nudy odbije sowicie. Z góry jechało się prędzej, do góry powoli, zwłaszcza, że 
wóz był porządnie naładowany pakunkami i ludźmi. Pod każda większą górę zeskakiwał góral z wozu i szedł koło 
niego, aby nie kopcić gościom pod nos baciskiem i żeby koniom ulżyć. 
     Do Zaborni przyjeżdżało się na noc. Stały tu dwie stare karczmy, pamiętające jeszcze dawne polskie czasy. 
Można się tu było dość wygodnie przenocować. Konie oczywiście szły do stajni, a wóz do wozowni. Jeśli jednak 
goście bali się  pluskiew, to wóz zostawał na polu i nocowano na kanapkach pod pledami, dzieląc się na grupy. 
Tak spali do białego rana. 
     Na drugi dzień po wypiciu herbaty wyjeżdżało się już ze smutniejszą miną po źle przespanej nocy. Jechało się 
koło dzisiejszej Chabówki, która była wtedy maleńką miejscowością. Wóz wspinał się w górę powoli, ale 
majestatycznie – widny z daleka jak biały chrabąszcz, aż dojechał do kościółka na Obidowej. Teraz trzeba było 
wszystkie wzgórza brać serpentynami w dół, to znowu do góry i tak coś 5 razy do Nowego Targu. […] 
Jechało się straszną drogą na Szaflary, Biały Dunajec, Poronin. Już ciemno zupełnie, jeszcze mila pełna. Już 
nikogo góry nie obchodzą, każdy siedzi skulony i cierpi lub drzemie. Wóz toczy się nieco równiej, aż nareszcie 
słychać upragnione furmańskie: Aho!” (Włodzimierz Wnuk, Obrazki zakopiańskie, Kraków brw, s. 24 – 25). 
797 Zob. Krystyna Kossakowska-Jarosz, „Aby wszędzie być i wszystko widzieć” …, dz. cyt., s. 191 – 200. 
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olbrzymie góry wydawały się na wyciągnięcie ręki, jednak w rzeczywistości zdobycie ich 

stanowiło bardzo trudne zadanie, wymagające wiele czasu i wysiłku; dziewczynka spoglądając 

na olbrzymi masyw materii czuła zachwyt, podniosłość oraz niepokój – było to doświadczenie 

z pogranicza wrażeń estetycznych, metafizycznych oraz atawistycznego lęku przed potęgą 

natury.798 

Niemal wszyscy, zjeżdżający pod koniec XIX wieku na Podhale, pisarze ulegli czarowi 

tego miejsca, toteż w swych utworach zawarli doświadczenia, płynące z bliskość natury, 

opiewając jednocześnie jej urodę, którą ukazywali z różnych perspektyw, gdyż jej odbiór 

zależał od szeregu czynników – najważniejszym była oczywiście wrażliwość na piękno. Tu 

należy powtórzyć, że zupełnie czym innym była malowniczość gór dla Podhalan emocjonalnie 

związanych z panoramą Tatr, niż dla wypoczywających w Zakopanem filistrów – odmiennie 

patrzyli też na góry młodopolscy artyści:799 

 
     Słońce zapadało w opary fioletowe, wiszące nad szerokimi kopcami gór 
wznoszących się od zachodu. Żółkło, czerwieniało i tonęło migotliwie w 
rozżarzonym dokoła niego powietrzu. 
     Cały wał gór leżał mroczny, sinobłekitny, tylko po szczytach paliły się 
małe, różowe płomyki, a na wschodzie, oblana czerwonym blaskiem, piramida 
Hawrania świeciła ponad ciemnymi obszarami lasów. Zachodni kraniec Tatr 
żarzył się i topniał w ognisku słonecznym, palącym się ostatnimi, jaskrawymi 
blaskami. Nagle ściemniało – pomarańczowa tarcza przesunęła się, nie 
świecąc już, przez opar rdzawy i znikła za zrębami ziemi.800 

 

Doświadczenie piękna przestrzeni podhalańskiej wiązało się, na kartach literatury 

młodopolskiej, przede wszystkim ze zmysłem wzroku, ponieważ kształt przestrzeni, ułożenie 

w niej brył geometrycznych, rozmaite odcienie i subtelności barw, jak również gra świateł 

tworzyły niepowtarzalny spektakl, który Witkiewicz, bądź co bądź, będąc przede wszystkim 

malarzem, oddał w sposób niezwykle plastyczny. Urodę Tatr charakteryzuje ulotność, 

niepowtarzalność, przez co każda chwila jest magicznym, jednorazowym spektaklem, 

korespondującym z wrażliwością artystyczną. 

Również okiem malarza spoglądał na Tatry czołowy poeta „Młodej Polski tatrzańskiej” 

– Tetmajer,801 w którego pejzażach górskich dominują wrażenia wzrokowe. W 

                                                 
798 Zob. Dorota Wolska, Doświadczenie…, dz. cyt., s. 30. 
799 Zob. Magdalena Popiel, Autoportret kulturowy. Zakopiański eksperyment [w:] tejże, Świat artysty. 
Modernistyczne estetyki tworzenia, Kraków 2018, s. 262-285. 
800 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 85. 
801 Julian Krzyżanowski zauważył, że: „Odmiennie od Nowickiego, który oczyma Mickiewicza patrzył na piękno 
Tatr, Tetmajer spojrzał na olbrzymy górskie, na groźne usypiska żlebów, na pawiookie stawy, na zaciszne, w 
słońcu skąpane dolinki okiem malarza impresjonisty, tak jak widział je Leon Wyczółkowski, którego obrazami 
zilustrowano słusznie jubileuszowe wydanie Skalnego Podhala.” (Julian Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 
1890 – 1918, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 64). 
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przeciwieństwie, do cytowanego wyżej fragmentu, światło i barwy mają u autora Na Skalnym 

Podhalu charakter znacznie bardziej literacki, gdyż poeta zbudował swoje utwory w oparciu o 

skomplikowane figury poetyckie: 

 

Taki tam spokój... Na gór zbocza 
światła się zlewa mgła przezrocza, 
na senną zieleń gór. 
  
Szumiący z dala wśród kamieni 
w słońcu się potok skrzy i mieni 
w srebrnotęczowy sznur. 
  
Ciemnozielony w mgle złocistej 
wśród ciszy drzemie uroczystej 
głuchy smrekowy las. 
  
Na jasnych, bujnych traw pościeli 
pod słońce się gdzieniegdzie bieli 
w zieleni martwy głaz. 
  
O ścianie nagiej, szarej, stromej, 
spiętrzone wkoło skał rozłomy 
w świetlnych zasnęły mgłach. 802 
  
 

Światłocienie i kolory wchodzą w korelację z przestrzenią, tworząc niezwykły pokaz 

iluminacji. Dodatkowo poeta wprowadził wrażenia dźwiękowe, by przywołać tylko szumiący 

potok. Prócz zjawisk świetlnych i odgłosów, podmiot doświadcza kojącego spokoju, ciszy 

(„głuchy smrekowy las”), posiadającej coś podniosłego („uroczystego”), przez co jest 

wartością, o jaką trudno w zurbanizowanym świecie. Krajobraz przedstawiony w utworze z 

perspektywy człowieka żyjącego pod koniec dziewiętnastego stulecia, stanowi całkowite 

zaprzeczenie przestrzeni miejskiej. Mocno kontrastuje on także z widokiem polskiej wsi, z tego 

względu, że góry są magiczne, piękne, nietknięte przez cywilizację i mają charakter baśniowy.   

W dalszych strofach gra oświetlenia i barw łączy się z ciszą:  

 

Ponad doliną się rozwiesza 
srebrzystoturkusowa cisza 
nieba w słonecznych skrach. 803 

 

Użycie przez poetę takich figur jak synestezja („srebrzystoturkusowa cisza”) sugeruje, że 

piękno przestrzeni podhalańskiej jest nieuchwytne tylko i wyłącznie jednym ze zmysłów, zatem 

doświadczenie urody Tatr wiąże się z estetycznym kolażem odczuć, z wymieszaniem wszelkich 

                                                 
802 Kazimierz Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 223 – 224. 
803 Tamże, s. 223 – 224. 
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bodźców, płynących z obserwowanej przestrzeni, która przez to staje się tym bardziej 

wyjątkowa.804 Najważniejszym jednak elementem, wpływającym na odbiór tego miejsca, jest 

wysokość: 

 
  
Patrzę ze szczytu w dół: pode mną 
przepaść rozwarła paszczę ciemną - 
patrzę w dolinę, w dal: 
  
i jakaś dziwna mię pochwycą 
bez brzegu i bez dna tęsknica, 
niewysłowiony żal...805 

 

Doświadczenie przestrzeni połączone zostało ze stanami emocjonalnymi odczuwanymi przez 

podmiot; opisany krajobraz wywołał w nim poczucie zagrożenia, lęku, jak również tęsknotę 

oraz żal. W utworze kluczowe jest pojęcie wysokości, pozwalające zobaczyć dalej, więcej, 

otwierając przed człowiekiem nową perspektywę, nowe horyzonty, gdyż spoglądanie w dal 

sprzyja zadumie oraz refleksji. Niezależnie od tego dokąd prowadzi kontemplacja i afirmacja 

piękna przyrody tatrzańskiej, można ją traktować w kategoriach młodopolskiego witalizmu: 

natura jako prastara, dynamiczna forma życia.806 

 Estetyczne doświadczenie przestrzeni determinowane jest przede wszystkim porą roku, 

ponieważ zupełnie inne wrażenia wzrokowe, zapachowe, słuchowe, smakowe oraz dotykowe 

panują latem niż jesienią, zimą czy wiosną: 

 

     …Rzeźwa, jasna, złota woń szła we wczesne, słońcem błyszczące rano z 
polanki pod Kopieńcami w świetlne, błękitne niebo. Iskrzyły się rosy na 
trawach, ziołach i kwiatach, kwiatach wonnych, białych i różowych, 
błyszczały na igłach rosnących wraz cisów, jodeł i świerków, na czarnych, 
podłużnych liściach wierzb górskich i zielonych, pierzastych liściach jarzębin, 
lśniły w słońcu.807 

 

W przeciwieństwie do miejskich infrastruktur XIX wieku, recepcja naturalnego miejsca jest o 

wiele bardziej złożona, dlatego, że oferuje ono silne i skrajne przeżycia, co dotyczy zwłaszcza 

                                                 
804 Maria Podraza-Kwiatkowska w następujących słowach pisała o wrażliwości estetycznej Tetmajera: „Był 
Kazimierz Tetmajer niesłychanie wrażliwy na piękno świata zewnętrznego: opisywał je w całym bogactwie 
kształtów, barw, niuansów świetlnych. Był to sensualista chłonący wszystkimi zmysłami urok tatrzańskiej 
przyrody, niezwykłość pejzażu włoskiego czy piękno kobiecego ciała.” (Maria Podraza-Kwiatkowska, Kazimierz 
Tetmajer – metafizyk, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, 
Kraków 2003, s. 7). 
805 Kazimierz Tetmajer, Widok ze Świnicy… dz. cyt., s. 223 – 224. 
806 Zob. Urszula M. Pilch, „Życie nad nim otwarte trzymało ramiona”. Witalizm w młodopolskiej liryce, [w:] 
Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch, 
Kraków 2016, s. 140. 
807 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 25. 
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przestrzeni górskiej, w której często dochodzi do gwałtownych zmian pogody. Posiada ona 

także wiele subtelności, przejawiających się przede wszystkim we wrażeniach zapachowych 

oraz wzrokowych. Mimo pewnego schematu występowania (na przykład zapach kwitnących w 

określonej porze kwiatów czy też powietrza po burzy) mają w tym miejscu jakieś ulotne piękno, 

toteż nic dziwnego, że artyści, chcąc oddać te wrażania, sięgali do impresjonizmu.  

 Doświadczanie przestrzeni podhalańskiej w miesiącach letnich, bardziej, niż z 

kontemplacją piękna przyrody, wiąże się z afirmacją życia, przejawiającego się w różnych 

postaciach – od widoku kwitnących kwiatów, zielonej, pokrytej rosą trawy, aż po samo 

odbieranie przestrzeni, jej rzeźwego, pobudzającego powietrza, przy czym należy podkreślić, 

iż dużą rolę odgrywa tutaj pogoda, gdyż w deszczowe, wietrzne dni zmienia się całkowicie 

postrzeganie i doświadczanie miejsca; nawet niszczycielska moc żywiołów odbierana jest 

często jako dynamika życia samej natury. 

 Zupełnie inne wrażenia zmysłowe oferuje zima, co dotyczy kategorii estetycznych, jak 

również empirycznego, psychicznego oraz duchowego doświadczania przestrzeni. Co ciekawe 

to właśnie zimą ludzie zaznawali prawdziwego piękna Tatr, z  niezwykłą wręcz fascynacją 

spoglądając na okryte śniegiem góry. Stanisław Barabasz pisał wprost: ”zachwycając się cudną 

grą barw nieba, gór, mgieł i śniegu – wszyscy zgadzali się na to, że Tatry w zimie o wiele 

piękniejsze niż latem”. Mimo to nawet w pogodne dni, kiedy światło potęguje wrażenia 

estetyczne, w zimowym krajobrazie górskim jest coś niepokojącego: 

 

     Oblane blaskiem słońca, pokryte grubą warstwą śniegu, spiętrzone piramidy 
skał rzucają, jedna na drugą, milowej wielkości płaty błękitnych cieni. Światła, 
odbite od tysiąca różnie pogiętych płaszczyzn, wysyłają gdzieś w przestrzeń 
swoje drżące promienie, wsiąkające w mroki cieniów, które napełniają 
dziwnymi tonami barw nikłych, łączących się z błękitem nieba i tworzących ze 
skalnej ściany jakieś wodne przezrocza.808 

 

Impresja Witkiewicza prezentuje niepowtarzalną grę świateł, cieni oraz trudnych do opisania 

barw, będąc spektaklem na granicy doznań estetycznych oraz metafizycznych, w którym można 

odczuć coś złowrogiego, owe „mroki cieniów”. Przestrzeń stanowi mieszaninę piękna, 

tajemnicy, unikalności i niedefiniowalnej grozy, przez co odbiór tego miejsca łączy się ze, 

wspomnianymi wyżej,  wrażeniami estetycznymi oraz metafizycznymi – te dwie kategorie 

wydają się w Tatrach powiązane ze sobą na stałe.  

 Pod koniec XIX wieku literatura ukazywała także wiele miejsc, które zimą posiadały 

depresyjny i przygnębiający charakter, by przywołać północną, biedniejszą część regionu: 

                                                 
808 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s.17. 
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     Smutnie i ponuro przedstawia się górska okolica w czasie zimnego 
powietrza marcowego… Deszcz i śnieg na przemian zsyłają nieba na ziemię 
skał, kęp i wiecznej nędzy… 
     Z nędznych chat, daleko od siebie porozrzucanych, wyłażą nędzniejsi 
jeszcze ludzie, osłabieni jałowym życiem, jak muchy wiosenne, i tęskne oczy 
zwracają ku słońcu… Liczą dni i przyrost światła słonecznego – wyczekując 
wiosny, która dla nich wszystkie mieści nadzieje… Złudzeni jaśniejszym 
przebłyskiem słońca, wnet popadają w pierwotną odrętwiałość, gdy ciepłe 
słonko okryje się białą chmurą śnieżną i mokre płatki śniegu lecą jak manna, 
która ziębi, nie karmi…809 

 

Opisana aura wpływa na człowieka w sposób negatywny i sprawia, że czuje się on apatycznie. 

Przestrzeń zupełnie nie przypomina majestatycznego, zimowego krajobrazu Tatr 

przedstawionego wyżej przez Witkiewicza. Orkan w swoim obrazku umieścił to, co zostało 

ominięte przez autora Tatr w śniegu – ludzki pierwiastek; gorczański pisarz, z właściwym sobie 

realizmem, wplótł w ten niegościnny, brzydki krajobraz ludzką nędzę. Przedstawiony widok, 

w którym dominuje szarość dnia, zaś topniejący śnieg miesza się z błotem, a z zachmurzonego 

nieba spada deszcz ze śniegiem, powoduje, że ludzie chodzą jak w letargu, są senni, ociężali, 

nie posiadają sił witalnych, tęsknie wypatrując promieni słońca, przecinających szarą 

rzeczywistość.810 Przestrzeń nie wynagradza góralom trudu ich życia – wręcz przeciwnie, 

pogrąża ich w melancholii związanej z szarą, brudną i ciężką codziennością.811 

 Przytoczone cytaty (pochodzące z utworów Witkiewicza i Orkana) ukazują dwa 

spojrzenia na zimowy krajobraz, pierwszy z nich, stworzony przez człowieka z zewnątrz, 

koncentruje się przede wszystkim na estetycznym wymiarze przestrzeni, ulegającej widocznej 

mitologizacji, z kolei cytowany fragment autorstwa autochtona skupia się na ludzkim 

pierwiastku; autor Komorników przyjął perspektywę górala, zmagającego się z zimowymi 

niewygodami, brakiem słońca, monotonią, szarością oraz brzydotą dnia, powodującą stany 

depresyjne.    

 W przestrzeni górskiej mocno odczuwalne są także przejścia pomiędzy porami roku: 

 

     Po martwocie zimowej życie wraca w Tatry z potężnym oddechem halnego 
wiatru. Wiosna prawdziwie tatrzańska robi wrażenie nagłego przybywania, 
gdzieś z południowych wysoczyzn nieba, jakiejś zaczarowanej siły, która w 
jednej chwili swoim tchnieniem budzi życie i barwi rudą, martwą ziemię 
cudownymi blaskami.812 

 

                                                 
809 Władysław Orkan, Dwie kartki z życia nauczyciela, [w:] tegoż, Nowele zebrane, dz. cyt., s. 47. 
810 Zob. Jerzy Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod 
red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 231 – 325. 
811 Zob. Jan Dużyk, dz. cyt., s. 129. 
812 Stanisław Witkiewicz, Po latach, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 16. 
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Analizując przywołany cytat, należy mieć na uwadze pochodzenie autora, który kolejny raz 

odwołał się do mitologizacji, tłumacząc nagłe zmiany pogody jakąś tajemniczą siłą, wiążąc 

doświadczenie zmian, zachodzących w przyrodzie górskiej, z czarami. Niewątpliwie dla 

człowieka z nizin tak nagłe skoki pogodowe są czymś niezwykłym, podczas gdy górali nie 

dziwi taki stan rzeczy, podobnie jak nie są im dziwne opady śniegu w maju. Zarówno dla 

turystów oraz rodzimych mieszkańców gór, wiosna stanowi synonim życia, by wspomnieć 

cytowany fragment Dwóch kartek z życia nauczyciela Orkana, w którym ludzie z utęsknieniem 

wyglądali wiosny, z nadejściem której wstępowało w nich nowe życie i nadzieja. Niezależnie 

od punktu widzenia, transformacje w przyrodzie tatrzańskiej zachodzą niezwykle szybko, i 

powodują, że w stosunkowo niedługim czasie człowiek doświadcza skrajnych wrażeń 

estetycznych oraz fizycznych, gdyż nagłe zmiany temperatur oraz dynamika krajobrazu 

pozostawiają w pamięci turystów różne wspomnienia tych samych miejsc; gwałtowne przejścia 

między porami roku powodują fizyczne dolegliwości: od przeziębień, po bóle stawów i głowy. 

 Nie tylko pory roku oddziałują na postrzeganie oraz doświadczenia przestrzeni. Na 

odbiór miejsca duży wpływ ma również pora dnia – szczególnie ciekawe doświadczenia 

zmysłowe, związane z przestrzenią, mają miejsce nocą: 

 

     Mrok gęstniał; turnie zlały się w czarną, jednolitą ścianę, która zdawała się 
zbliżać ku watrze i zacieśniać dno kotliny; mgła przesłoniła całkiem krzesanice 
i lasy, niebo czyste wygięło się ciemnym sklepieniem, z którego migotały 
trwożnie gwiazdy. Gdzieś w turniach kwiliły puchacze, szumiała siklawa i 
ksykał, ponad ogniem, gacek. […] Chłodne i rzeźwe powietrze nocy halnej 
płynęło od lasów, przepojone zapachem smreków i kosodrzewiny. Ciemność 
nieprzyjemna zaległa dookoła, tylko gwiazdy migotały wciąż z czarnego 
nieba, a na ziemi, zatopionej w mroku, gasnące ognisko połyskiwało w szeroko 
otwartych, osłupiałych oczach nieruchomego Samka.813 

 

Zapadający w górach mrok sprawia, że zróżnicowane pod względem budowy miejsca zlewają 

się ze sobą, ginąc w czerni nocy, co powoduje pozorne zanikanie granic między górami, 

dolinami i wysokościami. Zmniejszające się światło ogranicza możliwości ludzkiego wzroku, 

potęgując pozostałe zmysły (zwłaszcza słuch). Osłabienie bodźców wzrokowych, przy 

jednoczesnej intensyfikacji pozostałych zmysłów, wzbudza niepokój i czujność; wiejący wiatr, 

podobnie jak szereg innych odgłosów charakterystycznych dla górskiej nocy, pobudza 

wyobraźnię, z kolei cisza oraz ciemność powodują wzmożenie koncentracji.814 Odbiór 

przestrzeni determinowany jest strachem przed atakiem ze strony dzikich zwierząt, zbójników, 

                                                 
813 Tegoż, Na umarcie, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 103. 
814 Zob. Daniel Schumann, Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku, „Litteraria Copernicana” 2018, nr 1, s. 66 
– 69. 
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a także istot mitycznych; przestrzeń wypełnia niejednoznaczność – odgłos łamanej gałęzi może 

świadczyć o tym, że podkrada się wilk, zabójca lub siła nadprzyrodzona. Centralnym punktem 

lokalizacji staje się dla bohatera rozpalone przez niego ognisko, które z jednej strony grzeje go, 

odstrasza dzikie zwierzęta i daje światło, z drugiej blask ognia, pomimo tego, że rozjaśnia 

przedmioty, znajdujące się pobliżu Samka, sprawia, iż czerń nocy staje się jeszcze głębsza, 

dodatkowo ograniczając widzenie przestrzeni. Tworzą się zatem dwa światy: pierwszym z nich, 

przyjaznym dla człowieka jest rozbity przez niego obóz, drugim, stanowiącym faktycznie 

zagrożenie, jest niewidoczna przestrzeń, pobudzająca wyobraźnię górala. 

Literatura o tematyce górskiej wielokrotnie ukazywała, że na Podhalu nie tylko 

przejścia między porami roku są gwałtowne; równie nagłe i nieprzewidywalne są zjawiska 

atmosferyczne: 

 

     A więc naprzód chuchnął dech gorący, od którego duszność ciężka osiadła 
w naturze całej i zleniwiła ją jako zaraza wdychana. 
     Potem nadleciał zimny podmuch, jakoby skrzydła miał z igiełek mroźnych, 
kłujących a bezszelestnych; dreszcz przebiegł drzewa, liście, trawy i wszelką 
żyjącą stworę – zatrzęsły się. 
Za nim niedługo przypadł wicher mocny, począł próbować wytrzymałości i 
oparcia lasu, przyskakiwał ku pniom, siepał się, ciskał od drzewa do drzewa i 
– jak gdyby naglony mocniejszym nakazem abo wiele miał jeszcze prób w 
czasie zbyt krótkim przed sobą – pędził co tchu. 
     Gdy ten przepadł, nastała cisza zmartwiała, cięższa do przetrzymania niż 
poprzednie wysłańce, nakaźna, niepokojąca.815 

 

Przebywając w przestrzeni podhalańskiej ludzie doświadczają potężnych sił przyrody oraz 

błyskawicznych zmiany pogody; niszczycielska potęga żywiołów w mgnieniu oka ustępuje 

przenikliwej ciszy, która, nie wiedzieć kiedy, przeradza się w huragan. W stosunkowo 

niewielkim czasie, zmysły człowieka wystawione są na szereg skrajnych bodźców, od gorąca i 

duszności, po przenikliwy chłód wiatru oraz deszczu, od podziwiania piękna krajobrazu, po 

ukrywanie się przed gwałtownością nawałnic.  

 Spośród wszystkich zjawisk atmosferycznych na szczególną uwagę zasługuje wiatr 

halny, który może przerodzić się w wichurę, niszczącą wszystko, co tylko napotka na swej 

drodze: 

 

Szum… huk… ryk… drży w posadach tatrzański gród skalny! 
Może Mnich, piekieł dusza, mrokiem burz okryty, 
Rozhulał się po turniach i strąca gór szczyty? 
Nie, to burza nad burze – król wichrów – wiatr halny! 
 
Gdzieś z łożysk podniósł mgławisk ocean nawalny 

                                                 
815 Władysław Orkan, Schronisko, [w:] tegoż, Nowele zebrane, Kraków 1963, t. 2, s. 141. 
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I Tatry w nim zanurzył – stępił ska dziryty, 
Wody w szklanny mur spiętrzył, w staw sypnął granity, 
Lód świerków ścianą zwalił, jak wódz tryumfalny! 
Wyrwał hali włos kwiecia, grzbiet nagi zostawił, 
Wodospady zatrzymał, potok wstecz wyprawił, 
Ścisnął garło pioruna, dzień zgasił, noc sprawił. 
 
Gdzie tchnął – śmierć tam zostawił, gdzie przeszedł – 
                                                                     [zwaliska… 
A huczał… jak ta burza, bez świadków, nazwiska, 
Burza, co na pierś młodą głaz zawodu ciska…816 
 
 

Sonet ukazuje wiatr jako siłę, niosącą ze sobą śmierć, toteż doświadczanie tego zjawiska 

atmosferycznego wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym (zmaganie się z wichurą), 

któremu towarzyszy strach i niepokój, co kontrastuje z dość przyjemnymi doznaniami 

zmysłowymi, gdyż halny jest wiatrem ciepłym. 

Halny działa również na ludzi, znajdujących się w domowych zaciszach, gdyż zmiany 

ciśnienia powodują stany depresyjne, niejednokrotnie prowadzące wrażliwsze jednostki do 

prób samobójczych; fakt ten jest na Podhalu powszechnie znany, przez co halny budzi niechęć 

samych górali, uważających, że odurza on zmysły i rozum człowieka: wręcz hipnotyzuje go, 

co jest widoczne między innymi w przypadku tytułowego bohatera opowiadania Tetmajera 

Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach: 

 

     I przyszedł pewien majowy dzień, dzień tak ciepły, jak bywa w 
lipcu. Jakiś wiatr cudowny, pachnący od Tatr wiał. Wyszedł Maciek 
przed chałupę i patrzy, a wiar wdycha do piersi. 
     Hej Boze, Boze!... 
     I począł przed siebie iść… 
      Począł iść, albowiem wiatr cudowny i pachnący, co od Tatr wiał, 
począł go ciągnąć ku sobie. 
     W piersi Maćka powstało pragnienie zanurzenia się w nim, jakby we 
wodzie, która nęci, gdy członki są znużone i ciało slabe – wykąpiesz 
się: zaraz ci lepiej. 
     Szedł Maciek Scyrbularz i jakoś iść mógł. Ten ból nieznośny w 
sercu, który mu wspinać się pod górę przeszkadzał, nie dawał się 
czuć.817 
 
 

Halny odczuwany jest przez człowieka jako przyjemny wiatr, niosący ze sobą miły zapach. W 

sposób negatywny działa jednak na ludzi osłabionych złym stanem zdrowia, tak jak na 

tytułowego bohatera cytowanego opowiadania. Wicher niemal zahipnotyzował Maćka, który 

poczuł „pragnienie zanurzenia się w nim”. Fragment ilustruje w jaki sposób przestrzeń 

                                                 
816 Franciszek Nowicki, Wiatr halny, [w:] tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 40. 
817Kazimierz Tetmajer, Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, 
dz. cyt., s. 265. 
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podhalańska, za sprawą wiatru, oddziałuje na człowieka – potrafi tchnąć w niego nową energię 

i nadzieję, mamiąc zarazem zmysły, co niejednokrotnie kończy się szaleństwem, a nawet 

śmiercią; zjawy widziane przez Macka śmiało możemy interpretować jako objaw choroby 

psychicznej. 

Po tak zmiennej i gwałtownej pogodzie najczęściej następuje w górach cisza, która jest 

nieodłącznym elementem przestrzeni podhalańskiej: 

  

Jesienna cisza… Jak gdyby zmęczone, 
Tatry się w śniegu owiały zasłonę, 
Wiatr na milczących szczytach kładzie głowę, 
Słońce półsenne w mgły fioletowe 
Kryje się zwolna; na całej przestrzeni 
Zawisa jakaś smutna gędźba cieni. 
 
Szerokie, ciche, chwiejne, powietrzane 
Leżą nad całą kotliną rozwiane 
Skrzydła jesiennej ciszy, a w ich puchu 
Mgły się wieczorne tulą i bez ruchu 
Wiszą w przestrzeni, jak nieobleczone 
W czyn sny — — gdzieś dawno, przez umarłych śnione…818 
 

 

Cisza dostarcza zmysłom specyficznych wrażeń, co Tetmajer, będąc poetą szczególnie czułym 

na piękno przyrody oraz najsubtelniejsze bodźce, płynące z przestrzeni, pokazuje 

sugestywnie.819 Przytoczony cytat prezentuje przestrzeń statyczną, senną, można wręcz odnieść 

wrażenie, iż czas zatrzymał się w miejscu, doświadczając uczuć z granicy metafizyki. Cisza 

połączona z pewną biernością przestrzeni ma przy tym złowrogi charakter, co podkreśla 

zestawienie wieczornych, obejmujących góry mgieł ze snami zmarłych. W dalszej części 

utworu podmiot wyznaje:  

 

Stoję samotny na urwisku skały — — 
Patrzę na cichy ten świat osępiały, 
A przed mem okiem powoli zaczyna 
Ciemnych mar jakichś sunąć się drużyna 
I ginąć kędyś na granicy świata — — 
To mego życia są umarłe lata…820 

 

Opisany wcześniej krajobraz, w którym dominuje cisza, a wraz z nią statyczność miejsca, 

sprawia wrażenie widziadła sennego, wzbudzającego w podmiocie lirycznym coś na kształt 

                                                 
818 Kazimierz Tetmajer, Jesienna cisza, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 609. 
819Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Kazimierz Tetmajer – metafizyk, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera. 
Interpretacje, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2003, s. 7. 
820 Kazimierz Tetmajer, Jesienna cisza, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 609 
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metafizycznego niepokoju, zadumy nad własnym losem, ludzką śmiertelnością. Forma oraz 

charakter przestrzeni wymuszają na nim intelektualno-duchową refleksję, przez co doświadcza 

uczuć oraz przemyśleń, jakie w innym miejscu, i w innych okolicznościach mogłyby w ogóle 

nie zaistnieć. Szarpiące podmiotem rozterki rodzą się również pod wpływem samotności, której 

towarzyszy niebezpieczeństwo, bliskości śmierci – w pierwszym wersie podmiot wyznaje 

„Stoję samotny na urwisku skały”, a zatem w pewnym sensie znajduje się na granicy życia i 

śmierci. Dla przeciętnego człowieka doświadczanie zagrożeń, jakie niesie ze sobą wędrówka 

po górach w połączeniu z samotnością, powoduje napięcie, obawę, z kolei w cytowanym 

utworze te dwa czynniki (samotność i niebezpieczeństwo) wydają się kuszące i atrakcyjne dla 

znudzonego życiem dekadenta, znajdującego się dosłownie o krok od śmierci. Nie oznacza to, 

iż pragnie on rzucić się ze skały, lecz doznaje czegoś na kształt oczyszczenia, jakby zostawiał 

za sobą dotychczasowe życie, zaczynając wszystko na nowo.821 

 W innym wierszu Tetmajera, zatytułowanym Ciche, mistyczne Tatry…, cisza ukazana 

jest jako element nierozerwalnie związany z przestrzenią tatrzańską: 

 

Ciche, mistyczne Tatry, owe wieczne głusze 
zimowych, śnieżnych pustyń, owe zapadliska 
niedostępne wśród złomów, gdzie jeden się wciska 
mrok i gdzie wicher końcem swych skrzydeł uderza 
z głuchym jękiem, jak końskie na polu kopyto, 
uderzające w zbroję martwego rycerza: 
ty, pustko, w siebie wołasz błędną ludzką duszę...822 

 

Poeta często wykorzystywał przestrzeń podhalańską do wyrażania treści dekadenckich;823 nie 

inaczej jest w przywołanym utworze, który charakteryzuje melancholijny nastrój, zaś same 

góry jawią się jako miejsce ponure, nieomal przeklęte, wzywające do siebie człowieka końca 

XIX wieku.824 Cisza jest kluczowym elementem utworu; już sam tytuł sugeruje, że stanowi ona 

nieodłączną część Tatr, wiążącą się z ich mistycznym charakterem. Cisza wzmacnia złowrogą 

aurę gór; doświadczając jej człowiek (dekadent) doznaje czegoś dziwnego – ma wrażenie, iż 

przestrzeń go wzywa, przyciąga, pragnie pochłonąć jego duszę i rzucić ją w „zapadliska”, 

                                                 
821 Zob. Wojciech Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 36 – 38.  
822 Kazimierz Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry…, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 858. 
823 Zob. Damian Lechwar, Wertykalne horyzonty – „Motyl” Kazimierza Tetmajera, [w:] Wyobraźnia, pamięć, 
tożsamość. Studia – szkice – interpretacje, pod red. Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej i Michała Nawrockiego, Tarnów 
2014, s. 17 – 18. 
824 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s.19. 
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„wieczne głusze”, w otchłań, tak często obecną w twórczości Tetmajera.825 Co ciekawe 

podmiot liryczny pragnie doświadczyć pustki, o czym świadczy dalszy ciąg utworu: 

 

Ty, pustko nieskalana, kędy myśl człowieka  
w dumną, zimną samotność wolno się odwleka,  
jak lew ranny w pieczarę zapadłą i skrytą;  
ty, pustko nieskalana, gdzie się dusza rzuca  
zmęczona i ponura, by z krwi ochłodzić płuca,  
oczy myć z kurzu, ręce ogartywać z błota...826  
 

Doświadczenie ciszy oraz pustki pozwala odciąć się od wszelkich trosk i dolegliwości 

niszczących psychikę, jak również duszę człowieka, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. 

Nicość stanowi zatem substytut nirwany, jest „nieskalaną” kryjówką dekadenta, w której, choć 

przez chwile może odpocząć, doświadczając oczyszczenia o charakterze mistycyzmy. O tym, 

iż przestrzeń ta posiada wymiar sacrum świadczą najlepiej następujące wersy: 

 
 
O Tatry! Jakże drogą jest wasza martwota!  
ten chram, kędy ofiarę niezmiernemu Bogu  
odprawia wiatr u skały lodowej ołtarza,  
a tej mszy słucha turni zwieszonych milczący  
tłum i białego lasu przepastna ciemnota  
i kędyś uczepiony na szczytowym rogu  
blask wschodzącego słońca, co lody rozżarza,  
na kształt lampy ofiarnej, u stropu wiszącej...827 

 

Cisza, panująca w Tatrach pomaga osiągnąć oczyszczenie, mentalny odpoczynek i fizyczne 

wytchnienie, pozwalając na regenerację duchową, przez co przestrzeń górska jest bardzo cenna 

i pożądana, zwłaszcza dla ludzi z epoki fin de siècle’u; stanowi mistyczną oazę w krzykliwym, 

pełnym napięć świecie, służąc ludziom dotkniętym chorobami końca XIX stulecia. 

Cisza sprzyja również osobom, szukającym w górach samotności. W okresie Młodej 

Polski wielu ludzi chciało odpocząć od tłumu; panowało przekonanie, iż na wyżej położonych, 

mniej dostępnych szlakach maleje liczba turystów, zatem wraz z wysokością rosła szansa na 

doświadczenie przestrzeni w odosobnieniu: 

 

     Przychodzą też tu ludzie z tak przedrażnionym poczuciem osobowości, że 
nie mogą znosić obok siebie innych ludzi. Najwspanialsza panorama, 
najbardziej malownicza ruina góry, najdziksze, najniedostępniejsze wąwozy 
tracą dla nich urok z chwilą, w której tam zaczynają wszyscy chodzić. 
Szczęście też, że ten świat górski jest tak rozległy, przepaścisty, pakowny; ma 
tyle ukrytych, zapadłych kątów, dróg wiadomych tylko zwierzynie i 

                                                 
825 Zob. Barbara Sienkiewicz, Tetmajer – między obecnością a jej śladem, [w:] Poezje Kazimierza Tetmajera. 
Interpretacje, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Pawła Próchniaka i Mariana Stali, Kraków 2003, s. 36. 
826 Kazimierz Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry…, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 858. 
827 Tamże, s. 858. 
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kłusownikom, że najbardziej nawet drażliwy indywidualista zawsze jeszcze 
znajdzie takie miejsce, gdzie zostanie sam na sam ze swoją duszą, którą 
uwielbia, i naturą, którą jeszcze może tolerować.828 
 

 
Z oczywistych powodów góry stały się idealnym miejscem dla ludzi zmęczonych obecnością 

drugiego człowieka oraz cywilizacją. Trudno powiedzieć na ile teksty takich poetów jak 

Tetmajer, Nowicki czy Miciński, wpłynęły na postawy ludzi, szukających wyciszenia w 

górskiej przestrzeni – pewny jest jedynie fakt, że obecność innych osób powodowała, że Tatry 

traciły cały swój czar dla wielu turystów, o czym pisał Witkiewicz jednocześnie starając się 

przekonać o „pakowności” przestrzeni podhalańskiej, w której bez trudu można doświadczyć 

upragnionego spokoju. 

Młodopolska poezja bardzo często porównywała Tatry do świątyń oraz ołtarzy, jednak 

przez wielu bohaterów literackich (zwłaszcza doświadczających w górach tragedii) nagie skały, 

mimo iż piękne i tętniące energią, były odbierane jako coś surowego, niebezpiecznego, 

ryzykownego, kojarzącego się z martwotą, w której odbija się puste echo dekadenckiej duszy; 

były Tatry zatem czymś mrocznym, złowrogim i nieprzyjemnym.829 Zupełnie inaczej 

spoglądano na hale, stanowiące w świadomości większości ludzi kwitnące życiem oazy, 

kontrastujące z surowością skał. W tym miejscu warto przytoczyć sonet Franciszka 

Nowickiego, bez wątpienia inspirowany Sonetami krymskimi Mickiewicza, zatytułowany Na 

hali: 

 

Witaj, halna oazo pustyni skalnej! 
Zielony, cichy brzegu podchmurnej żeglugi! 
Boża łąko! twej runi nie dotknęły pługi, 
Swobodnaś w gór objęciu i puszczy cienistej. 
 
Młody potok na piersi twej spoczął kwiecistej, 
Zanim dalej w świat pomknie szeroki i długi; 
Na twoim łonie zielonym błyszczą kwiecia strugi, 
Dymi szałas gościnny pod nieba sklep czysty.830 
 
 

Hala stanowi azyl życia w przestrzeni nieprzyjaznej istnieniu, gdyż to właśnie w tym miejscu 

rośnie trawa, kwitną kwiaty, a co najważniejsze płynie „młody potok”, w którym bez wątpienia 

znajduje się czysta woda, będąca podstawą istnienia. Jest to także miejsce spotkania natury z 

cywilizacją pasterską, reprezentowaną przez góralskie szałasy, toteż przybywający tu taternicy 

mogą odpocząć fizycznie (zregenerować siły) oraz psychicznie (podbudować się na duchu). 

                                                 
828 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, dz. cyt., s. 67. 
829 Zob. Teresa Walas, Dekadentyzm wśród prądów epoki, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 68/1, s. 97 – 100. 
830 Franciszek Nowicki, Na hali, [w:] tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 41. 
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Warto zwrócić uwagę na pierwsze wersy przywołanego wyżej utworu, w którym łatwo 

odnaleźć radość, z jaką podmiot wita hale, stanowiącą przystań pośrodku „pustyni skalnej”; 

Maria Podraza-Kwiatkowska zauważyła, iż pustynia stanowi „symbol ambiwalentny”, gdyż 

odnosi się jednocześnie do jałowości oraz najwyższej formy bytu – jest zarówno miejscem 

wygnania, błądzenia, jak również objawień, kontemplacji i błogosławieństw.831  

Cytowane strofy przedstawiają górską łąkę jako miejsce święte; ziemia ta ma charakter 

dziewiczy, ponieważ nie naruszyły jej pługi, nie doświadczyła brutalnej ingerencji człowieka, 

który funkcjonuje w tej przestrzeni w zgodzie z naturą, zaznając duchowości wolnej od doktryn 

i ram katechizmu:832 

 
 
Głos dzwonków z posępnymi śpiewami juhasów 
Dziwną tworzą muzykę i lecą doliną 
Z szumem białych potoków i pomrocznych lasów. 
 
Cichną śpiewy i dumy, ludzie mrą i giną, 
Ty, halo, wiecznie młoda, żyjesz w łonie czasów, 
Twój świerk wiecznie zielony – wody płyną… płyną…833 

 

Hala nie tylko jest miejscem przyjaznym istnieniu, ale stanowi synonim samego życia – 

nieśmiertelności, gdyż przebywanie w tym miejscu wiąże się z doświadczaniem absolutu, 

tajemnicy bytu. Tatry pozwalają człowiekowi zbliżyć się do transcendentu – świętości 

bezpośrednio powiązane z istnieniem, ponieważ „Cichną śpiewy i dumy, ludzie mrą i giną”, a 

przestrzeń ciągle trwa, nieustannie gotowa na przyjęcie i ugoszczenie nowego życia.834 

Doświadczanie przez człowieka przestrzeni w dużej mierze zależy od jego stanu 

emocjonalnego; radość, spełnienie, nadzieja powodują, iż bohater dostrzega w niej harmonię 

oraz piękno, smutek sprawia, że przestrzeń wydaje się wroga, z kolei traumatyczne wydarzenia, 

tudzież silny wstrząs emocjonalny powodują, iż jednostka zupełnie ignoruje otoczenie w jakim 

się znajduje, by przywołać tylko sylwetkę Jaśka Mosiężnego nieszczęśliwie zakochanego w 

Marysi: 

 
 

     – Idź! Mnie się juz nie patrzy w świecie nic – jino trumna… 
     I podała mu rękę, i pchnęła go lekko ku drzwiom. Zakręciło się Jaśkowi 
Mosiężnemu w głowie, załamało się w piersiach. 

                                                 
831 Zob. Maria Podraza-Kwiatkowska, Pustka – otchłań – pełnia (Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i 
odrodzenia), [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. tejże, Kraków 1977, s. 57 – 58. 
832 Zob. Mariusz Zaruski, Tatry jako Pustynia, [w:] tegoż, Na bezdrożach tatrzańskich, Łomianki 2007. 
833 Franciszek Nowicki, Na hali, dz. cyt., s. 41. 
834 Zob. Jean-François Lyotard, Wzniosłość i awangarda, „Teksty Drugie” 1996, z. 2/3, s. 180. 
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     Idzie, idzie w las, ku Tomanowej, sam nie wiedzący, dokąd. Nareszcie siadł 
pod smrekiem, nad lasem już ciemno było całkiem, a kurzył śnieg z deszczem 
i mgła góry przykryła.835 
 

 
Mocne przeżycia odcięły mentalnie bohatera od przestrzeni; stan emocjonalny pozbawił go 

świadomości bodźców płynących z otoczenia – w żaden sposób nie doświadczał miejsca, w 

którym się znalazł, działając automatycznie. Cierpienie psychiczne skierowało świadomość 

górala w stronę doznań immanentnych, przez co Jasiek niemal całkowicie zignorował świat 

zewnętrzny. Być może bohater nie zwracał uwagi na otoczenie, ponieważ natura wtórowała 

jego uczuciom; takie zjawiska atmosferyczne jak ciemność, śnieg z deszczem i mgła 

odzwierciedlały stan wewnętrzny Jaśka (w literaturze Młodej Polski bardzo często krajobraz 

oddaje kondycję duchową bohatera).836 W pierwszym etapie wstrząsu, pogoda nie ma zbyt 

dużego wpływu na stan człowieka, którego świadomość zdominowało cierpienie – dopiero w 

późniejszych fazach zmagań z bólem, świat zewnętrzny oddziałuje na jednostkę, co powiązane 

jest najczęściej z kategorią pamięci, gdyż przebywanie w miejscach związanych ze 

wspomnieniami sprzyja retrospekcji. 

 Literatura młodopolska dostarcza dowodów również na to, iż postrzeganie oraz 

doświadczanie przestrzeni wiąże się z sytuacją materialną, w jakiej znajduje się człowiek, co 

dotyczy przede wszystkim autochtonów, ponieważ przebywający na Podhalu ludzie z zewnątrz 

byli zazwyczaj zamożni – pobyt pod Tatrami nie należał przecież do najtańszych zwłaszcza, 

gdy Zakopane zyskało rangę ogólnopolskiego kurortu. 

Bezrolni górale spoglądali na ziemię z mieszaniną zazdrości i żalu, nie widząc w 

przestrzeni nic poza polem uprawnym; pragnęli mieć, choć skrawek roli, by siać ma nim zboże, 

które zaspokoi głód. Bogaci gazdowie widzieli otaczającą ich rzeczywistość zupełnie inaczej – 

koncentrowali się na uprawie roli oraz doglądaniu majątku, prócz tego potrafili dostrzec piękno 

oraz wyjątkowość własnej, a przede wszystkim cudzej ziemi, co wzbudzało zazdrość i chęć 

posiadania. Nie oznacza to, iż zamożni górale mieli większą wrażliwość od ludzi biednych, 

jednak bez najmniejszej wątpliwości zaspokojenie podstawowych potrzeb pozwalało 

koncentrować się na estetycznym aspekcie przestrzeni; prawdziwą urodę terenów 

podhalańskich, na łamach literatury związanej z Podhalem, potrafili dostrzec zazwyczaj ubodzy 

artyści, zazwyczaj muzykanci wrażliwi na piękno. W utworach młodopolskich odnajdziemy 

                                                 
835 Kazimierz Tetmajer, Jak Jasiek Mosiężny nie mógł znaleźć szczęścia, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., 
s. 49. 
836 Zob. Jacek Kolbuszewski, Krajobrazy Młodej Polski, [w:] tegoż, Literatura i Tatry. Studia i szkice, Zakopane 
2016, s. 427 – 430. 
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również bardziej złożone przypadki relacji góral – miejsce, by przytoczyć sylwetkę bogatego 

gazdy Jędrzeja Pazdura, który w sposób oryginalny postrzegał naturę: 

 

     Dziwowali się temu ludzie i mieli go za przygłupiego, bo on mało co kiedy 
o roli albo o bydle radził, tylko cięgiem: co się ta we Wiérchcichej, a co sie ta 
w Jaworowej Dolinie dzieje?...837 

 
Góral czuł przywiązanie do dużych, pozbawionych obecności drugiego człowieka, przestrzeni, 

pragnąc doświadczać ulubionych miejsc, nawet kosztem własnego gospodarstwa. W 

przeciwieństwie do ludzi biednych, skupiających swe wysiłki na przetrwaniu, inaczej też niż 

bogaci gazdowie, pilnujący własnych dobytków, tytułowy Gazda halny koncentrował się na 

filozoficznym, duchowym i estetycznym wymiarze przestrzeni górskiej, doznając stanów 

niedostępnych dla zapracowanych gazdów oraz głodnych, bezrolnych górali: 

 
 
   Wstaje Jędrzej, przetarł oczy śniegiem, rąbie stupaje do przełęczy, stanął na 
niej. 
     Prawie namieniało na świecie. 
     Patrzył się: wiérchy takie jak ze mgły, gdzieś tam od Lodowego 
przebielarózeje świat. I wyszedł taki skrawek światła, jakżebyś skrzele od 
białego kapelusza wystawił. Patrzy Jędrzej, ono się dźwiga to światło, taki 
obłoczek różany, leciuteńki, cihućki. I wyjechało takie słońce, jakoby się 
porosiłokasi w dolinak, jakieś mokre, wilgotne, wpłynęło tak do pół spoza turni 
i pyta się: Ze po coześ ty hawprziseł, Jędrek, tak rano? 
     A on mu odpowiedział: 
     – Bo ja jest halny gazda.838 

 
 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja materialna bohatera ułatwiała mu tak ekscentryczne życie, 

jednak samo podejście do natury, sposób w jaki ją odbierał, świadczy o wyjątkowej wrażliwości 

bohatera; w przypadku Jędrzeja nie tyle chodziło o wrażenia estetyczne, ile o filozoficzne. 

Góral, czując się „właścicielem” całej przestrzeni, podkreślał związek emocjonalny z przyrodą, 

pośród której chciał przebywać; szukał zjednania z miejscem, połączenia z naturą w jej 

pierwotnej postaci. Sam fakt przecierania przez Jędrka oczu śniegiem może mieć wymiar 

symboliczny, podkreślający bliskość bohatera z naturą (scena ta sugeruje, iż nic prócz 

przestrzeni go nie interesowało). Góral doświadczał jej w sposób personalny, co ciekawe, to 

miejsce nawiązało dialog z bohaterem; pytanie zadane gaździe przez słońce świadczy o tym, 

że obecność człowieka o tej porze, i w takich okolicznościach stanowi w tym miejscu widok 

                                                 
837 Kazimierz Tetmajer, Gazda halny, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 71. 
838 Tamże, dz. cyt., s. 72. 
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niezwykły; dowodzi to także tego, że bohater znany jest przyrodzie (pada jego imię), a zatem 

często wśród niej przebywał, chcąc doświadczyć samotności. 

Dla rodowitych mieszkańców Podhala, obcowanie z miejscem różnicowało się również 

ze względu na rodzaj wykonywanej pracy; młodopolscy artyści, kreśląc sylwetki swych 

podhalańskich bohaterów, wiązali wykonywane zajęcie z postrzeganiem natury. Górale 

wypasający owce wysoko w halach zupełnie inaczej odczuwali krajobraz, niż zbójnicy, 

gazdowie zajmujący się gospodarstwem, czy też rzemieślnicy (kowale, garncarze itp.). Wpływ 

na doświadczanie miejsca ma tutaj przede wszystkim styl życia oraz czas przebywania w 

przestrzeni; baca i hajducy, będąc na redyku w oddaleniu od cywilizacji, nieustannie obcują z 

przyrodą, doświadczają wrażeń, których nie sposób zaznać nawet w miejscowościach 

podgórskich, by wspomnieć spotkania z dzikimi zwierzętami. Ponadto wszelkie zjawiska 

atmosferyczne są o wiele bardziej gwałtowne w wysokich górach (również doświadczenie ciszy 

zmienia się wraz z wysokością – z każdym metrem robi się ona coraz bardziej intensywna), z 

kolei górale, zajmujący się tak zwaną „gazdówką”, wykonują swoje zajęcie znacznie niżej (nie 

ma potrzeby wspinać się wysoko w góry); rolnictwo wymaga większego nakładu sił niż 

pasterstwo, co powoduje, iż doświadczanie przestrzeni jest jednocześnie zmaganiem się z nią. 

Również zamknięci w swych warsztatach rzemieślnicy innym okiem spoglądają na góry, które 

często są dla nich niezauważalne. Warto w tym miejscu wspomnieć o myśliwych oraz 

kłusownikach, którzy polując wchodzą z przestrzenią w specyficzny rodzaj kontaktu, gdyż, 

chcąc być niewidzialnymi dla zwierząt, starają się zlać z otoczeniem. 

 Doświadczanie gór wiązało się przede wszystkim z wysiłkiem fizycznym, gdyż 

wysokogórskie wędrówki, niejednokrotnie połączone z noclegiem oraz różnymi niewygodami, 

odciskały się na ludziach, zmagających się z górami, co dotyczyło  zarówno amatorów pieszych 

wycieczek, jak również doświadczonych taterników: 

 

     T a t e r n i k  lub  a l p i n i s t a  bez widocznej potrzeby ponosi straszne 
trudy; naraża się na rzeczywiste i wielkie niebezpieczeństwa; przebywa 
olbrzymie przestrzenie w górę, stacza się w doliny i znowu wdziera na góry, 
nie nosząc w zanadrzu żadnego interesu, nie obliczając ceny swoich kroków, 
nie myśląc, czy i ile na nich zyska lub straci.839 
 

Witkiewicz opisał taterników jako ludzi, ponoszących trud wspinaczki z powołania, w duchu 

sportowym. Walka z przestrzenią staje się zmaganiem z własnymi słabościami, strachem i 

zmęczeniem, zatem doświadczając tego typu wędrówki człowiek zdobywa wiedzę o samym 

                                                 
839 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, dz. cyt., s. 63. 
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sobie, stając w obliczu własnych słabości, których pokonanie czyni go lepszym. Zupełnie 

inaczej jest w przypadku ratowników górskich, pokonujących przestrzeń, aby nieść ratunek 

potrzebującym; całe ich doświadczenie, zdobyte podczas wspinaczki górskiej, służy ratowaniu 

zagrożonego życia – walczą oni z przestrzenią i czasem.840 

 Również samo pokonywanie przestrzeni zasadniczo różniło się latem i zimną; 

szczególnie niebezpieczne były wyprawy zimowe, podczas których zmęczony człowiek 

doświadczał o wiele więcej niebezpieczeństw, niż w sezonie letnim: 

 

     Idziemy w góry, niedaleko i niewysoko. Latem taka wycieczka jest 
podobno dzieciństwem, o którym mówi się z pogardą; teraz, ze względu na 
śnieg, w którym trzeba się kopać po pas, jest to sport wcale nie dziecinny.841 

 

Łatwe i przyjemne szlaki letnie nabierają innego charakteru zimą, stawiając przed ludźmi nowe 

wymagania, przed czym ostrzegał Józef Rostafiński. Człowiek, pokonujący tę samą trasę o 

różnych porach roku ma zupełnie inne wyobrażenie o przebytej przestrzeni, niż turysta bez 

takiego doświadczenia. Zimą ryzyko oraz wysiłek wędrówki drastycznie rosną, zaś uwaga 

taternika skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Dodatkowo musi on walczyć ze 

śniegiem, lodem, mrozem, a czasami lawinami, podczas gdy ta sama trasa latem, jak to 

zauważył Witkiewicz, jest niemalże ścieżką spacerową. Ponadto wyprawy letnie bardziej 

angażują zmysły człowieka, który może pozwolić sobie na podziwianie krajobrazów, co 

niejednokrotnie łączy się z zadumą natury filozoficznej, czego dowodzą teksty Tetmajera czy 

Nowickiego.  

Nie tylko wysiłek w duchu sportowym towarzyszy relacjom góry – człowiek, gdyż 

często doświadczenie miejsca wiąże się z walką o przetrwanie: 

 

     Dwoje ludzi w walce z zaspami śniegu… Dwie nikłe istoty, uczuciem 
gorące, w zaspach z bezgraniczną, zimną, martwą naturą… Kto zwycięży – 
człowiek czy bezduchowy ogrom?... 
     – Mamo,daleko jesce?... – pyta Janek. 
     – Zaroz, zaroz, ino pódź, Jasiu, nie ustawaj!... – błagała matka. – Za mną, 
za mną… – i kolanami kraje stężały śnieg, ostatnich już prawie dobywając 
sił… Czuje, że słabnie, ale i to czuje, że musi iść… Inaczej zimna śmierć otuli 
ją i Janka.842 

 

Matka wraz ze swoim dzieckiem doświadczyli bezlitosnego porządku natury ukazanej przez 

pisarza jako martwa („bezduchowa”), nieskończona („bezgraniczna”) – jej pokonanie było dla 

                                                 
840 https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-witkiewicz (odczyt z dnia 30 maja 2018) 
841 Stanisław Witkiewicz, Zakopane w zimie, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 259. 
842 Władysław Orkan, Bezdomni, [w:] tegoż, Nowele zebrane, dz. cyt., s. 43 – 44. 
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bohaterów niemożliwe; walka z przestrzenią stała się ostatnim życiowym doświadczeniem 

Janka i jego matki. Górale doznali prawa natury, w którym przeżyć mogą tylko najsilniejsi, 

najlepiej przystosowani. Przyroda nie posiada tu metafizycznej aury – nie jest ani zła, ani dobra 

– jest martwa, całkowicie obojętna na los, żyjących w niej istot, gdyż nie tylko człowieka 

walczy z przestrzenią podhalańską – zmaga się z nią każde istnienie, by jako przykładem 

posłużyć się Krzakiem dzikiej róży w ciemnych smreczynach Kasprowicza (Julian 

Krzyżanowski zauważył, iż w przywołanym cyklu poetyckim toczy się walka pomiędzy życiem 

a śmiercią). 

Literatura przełomu XIX i XX wieku z różnych perspektyw spogląda na przestrzeń 

podhalańską; znajdujemy w niej również opisy doświadczeń przestrzennych ludzi, będących 

pod wpływem używek:    

 

     Idzie, cała dolina jego, bo jest mocno pijany. Tu więc o pień zawadzi, tam 
kamień kopnie, raz na prawo, raz na lewo, tu się chybnie, tam przetoczy – i tak 
„cała dolina jego”. A księżyc się patrzy spoza Goryczkowej Czuby i 
przysiągłbyś śmieje się beskurcyjo. 
     – Hej, dobrze ci się hań prześmiewać tamstela! Kiebykciehaw blisko mioł! 
Wypoliłbyk ci téz w ténświéconcomkufe! 
     Tak powiada Michał Łojas i łup bokiem o pniak smrekowy. Utrapione te 
pérci od Kalatówek do Kondratowej, tyle na nich smerków, jak czego dobrego. 
     – Las! Wiera mi tés! Cyk go siał abo co!? 
     Stanął, zatrzymał się, poprawił kapelusz, odwiódł pięść, ale wesoło. 
     – Co? Cyjo nie jest Mijał Bulcyj Howaniec Łojas Kośla z Kośnego Homru? 
Co? Mozek? nie jest? Co?! 
     Ale mu się nikt nie sprzeciwił. Posłuchał chwilę, poczekał, jak na śmiałego 
chłopa przystało, nikt się jednak nie odezwał.843 

 

Powyższy fragment ukazuje tereny górskie jako przeszkodę w wędrówce bohatera, który raz 

po raz potyka się o pnie czy kamienie, zawadzające mu na drodze. Alkohol powoduje, że 

Michał antropomorfizuje elementy świata przyrodniczego, co potwierdza groźba skierowana 

pod adresem, drażniącego go księżyca; góral przejawia postawę egocentryczną – irytujące go, 

pełne utrudnień tereny mogłaby nie istnieć 

Nie tylko alkohol oszukuje umysł człowieka, również sama przestrzeń podhalańska 

łudził  zmysły, w szczególności wzrok. Rzeźba terenu, zjawiska atmosferyczne, migotliwość i 

jaskrawość świateł, w połączeniu z ludzkim zmęczeniem, zaburzają orientację w terenie, 

powodując, że człowiek mylnie ocenia odległości: 

 
Od nóg naszych do krańców widnokręgu zdaje się być ledwie kilka kroków. 
Tu biel ślepiąca i tam taka sama, ledwie odrobinę zabarwiona różowo. 

                                                 
843Kazimierz Tetmajer, Jak się Michał Łojas powiesił, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu, dz. cyt., s. 103 – 104. 
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Piramida jakiegoś dalekiego szczytu zdaje się sterczeć z pochylonego zrębu 
pagórka, na którym stoimy. […] 
     Jeżeli w ogóle ludzie z dolin z trudnością orientują się w przestrzeniach 
górskich, to już zimą pozostają całkiem na łasce optycznych złudzeń. Doznaje 
się tu ciągle tego wrażenia, że góra ucieka lub że jakaś dziwna siła przestrzeń 
przebytą na powrót pod nogi kładzie.844 

 

Złudzenia optyczne mamią wszystkich ludzi, przemierzających przestrzeń podhalańską, jednak 

o wiele mocniej działają na przyjezdnych, ponieważ górale rzadziej ulegają ułudom, co wiąże 

się ze znajomością terenu oraz pewną umiejętnością czytania, rozumienia, przestrzeni górskich. 

Miraże wywołują rozliczne stany emocjonalne, z których najczęściej odczuwanym jest złość i 

rozczarowanie; zmęczony wędrówką człowiek doznaje zawodu na wiadomość, iż cel wyprawy 

znajduje się znacznie dalej, niż się spodziewał.  

Dzieje się to za sprawą złudzeń, co do odległości, którym ulegają ludzie, znajdujący się 

na dwóch różnych szczytach, ponieważ w linii prostej są oni stosunkowo blisko siebie, 

natomiast faktyczny dystans, jaki ich dzieli, jest kilkanaście razy dłuższy (kluczową rolę w 

postrzeganiu odległości gra wysokość). Przebywając w górach, człowiek doświadcza przede 

wszystkim perspektywy wertykalnej, wchodzącej w relację z liniami poziomymi, co doskonale 

widoczne jest w wierszu Tetmajera zatytułowanym Motyl:845 

 

Wyżej! Kędy wiatr gwiżdże i po turniach dzwoni, 
tam, kędy obłok oparł o głaz białe stopy 
i złotych blasków słońca wziąwszy na grzbiet snopy, 
ku błękitnym niebiosom wzniósł purpurę skroni! 
 
Wyżej! Gdzie krzywoszpony ryś w chytrej pogoni 
ściga dzikich kóz szereg błyskawicostopy; 
gdzie się z urwisk śniegowe zsypują roztopy 
z hukiem na zżółkłe trawy o uwiędłej woni... 
 
Wyżej!... Szczyt — powódź wierchów... Jak pusto...  
W zawrotnej wyżynie coś się bieli u skalnej krawędzi; 
ha! motyl, biały motyl, wiatr go tutaj pędzi... 
 
Pod nim ciemna toń stawu... leci ku głębinie, 
zmęczył się, spada niżej, niżej — ha! już ginie — 
samotny wbiegł pod słońce i zginął samotny.846 

 

Liryk uświadamia, jak złożone jest doświadczanie przestrzeni górskiej, w której dominuje 

układ pionowy – wertykalny, tak charakterystyczny dla Tatr. Struktura wiersza przypomina 

wspinaczkę, co potwierdzają trzy pierwsze strofy, zaczynające się od słowa „wyżej”. Wszelkie 

                                                 
844 Stanisław Witkiewicz, Tatry w śniegu, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, dz. cyt., 17 – 18  
845 Zob. Damian Lechwar, dz. cyt., s.18. 
846 Kazimierz Tetmajer, Motyl, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 368. 
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załamania horyzontu, krzyżowanie się linii pionowych z poziomymi, przedstawił poeta poprzez 

wprowadzenie poziomej perspektywy; wertykalizm został przecięty horyzontalnymi liniami, 

tworzącymi takie elementy krajobrazu jak obłok, uciekające kozice oraz sam szczyt góry.847 

Utwór ukazuje sposób wizualnego doświadczania przestrzeni górskiej; wspinające się po 

skałach oko zmierza w górę, zatrzymując się na jej poziomych liniach wyznaczonych przez 

ekosystem, rzeźbę terenu czy inne elementy świata przyrody. Wysokość jest zatem 

najważniejszym czynnikiem, wpływającym na doświadczanie przestrzeni górskich, co dotyczy 

zarówno zmysłów, jak również emocji oraz treści intelektualnych, gdyż takie ukształtowanie 

terenu prowokuje u człowieka zadumę zupełnie innego rodzaju, niż długa, płaska linia 

horyzontu widziana z dachu kamienicy. 

Bez wątpienia wysokość wpływa na postrzeganie obiektów, przybierających podczas 

wędrówki rozmaite formy, by posłużyć się przykładem Giewontu, który inaczej wygląda z 

Zakopanego, a inaczej z Czerwonych Wierchów; będąc na szczycie Giewontu, gdyby nie 

znajdujący się na jego wierzchołku krzyż, przeciętny turysta nie wiedziałby gdzie jest, gdyż po 

wejściu na szczyt traci się orientację. Wysokość wpływa również na odczucia fizyczne: 

 

     W Zakopanem powietrze zdaje się delikatnym, łagodnym, miękkim. Dzięki 
wilgoci w nim zawieszonej różnice temperatur schodzą prawie do zera. Tam, 
gdzie w Meranie przez całą zimę na łąkach leży nawóz i maceruje się w słońcu 
– tu, jak okiem sięgnąć, czysta biel – niepokalana biel śniegu.848 

 

Razem z wysokością zmienia się temperatura, wilgotność i gęstość powietrza, ciśnienie 

atmosferyczne, oświetlenie, fauna oraz flora. Zmianie uległa także odczuwanie przestrzeni 

całym ciałem człowieka (sumą wszystkich zmysłów). 

Nie tylko człowiek doświadcza miejsc – również przestrzeń „odczuwa” obecność 

człowieka: 

 

     W świecie tatrzańskim wola ludzka najsilniej wpłynęła na los zwierząt. 
Walka z jednymi, opieka nad innymi wprowadza bezpośredni udział człowieka 
w warunkach zwierzęcego istnienia. To, co człowiek chce, żeby żyło, będzie 
żyć, dopóki jakieś ostateczne zmiany w samej naturze nie zniszczą 
podstawowych warunków bytu. W Tatrach, jak gdzie indziej, człowiek od 
wieków tylko tępił.849 
 
 

                                                 
847 Zob. Damian Lechwar, dz. cyt., s. 18 – 19. 
848 Stanisław Witkiewicz, Zakopane w zimie, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, dz. cyt., s. 258. 
849 Tegoż, Po latach, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, dz. cyt., s. 12. 
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Mimo potęgi górskiej przyrody, to właśnie człowiek jest jej hegemonem, posiadającym wszelką 

władzę nad istniejącym tam życiem. Ludzie nieugięcie stawiają czoła niszczycielskiej sile 

tatrzańskich żywiołów, będąc jednocześnie najgroźniejszymi drapieżnikami, polującymi w tej 

przestrzeni, stojącymi na samym końcu łańcucha pokarmowego. Przywołany cytat ilustruje 

wręcz boskie właściwości człowieka, decydującego o tym, jakie gatunki fauny i flory będą 

mogły żyć. Człowiek jest panem, przestrzeń podhalańska areną jego działań, zaś wszelkie 

istnienie górskie podlega ludzkiej woli, wobec której przyroda tatrzańska nie jest zupełnie 

bezsilna, gdyż potrafi obronić się przed ingerencją:850 

 
 
     Tatry, to nie są tylko skalne garby i rumowiska zastygłe w martwocie. Ten 
świat ma swoją roślinność, która skuta z nim warunkami klimatu i gleby, żyje 
według płodozmianu, którego człowiek nie zdołał jeszcze całkiem naruszyć. 
Wyrębuje on wprawdzie całe zbocza regli, ogołaca te biodra Tatr z ciemnej 
przepaski smerków i buków, ale las z siłą fatalną odradza się, a własna 
zapobiegliwość zmusza człowieka do odsadzania nowych pokoleń leśnych.851 
 
 
 

Witkiewicz zdaje się sugerować, że władza człowieka nie jest absolutna – jego ingerencja jest 

mocno odczuwalna dla krajobrazu oraz życia górskiego, aczkolwiek skutecznie walczy z 

ludzkimi działaniami (podobnie jak ludzie walczą z żywiołami). Człowiek jawi się tu jako 

choroba atakująca przyrodę tatrzańską, jednak mimo agresywnych działań, do których bez 

wątpienia można zaliczyć wyrąb regli, nie potrafi całkowicie opanować organizmu 

tatrzańskiego, który się szybko regeneruje. Witkiewicz rozpoczął przywołany fragment od 

„rumowisk zastygłych w martwocie” – paradoksalnie to właśnie martwe skały stanowią dla 

tatrzańskiej przyrody mur nie do sforsowania, będący naturalną ochroną tamtejszego 

ekosystemu przed ludzkim drapieżcą.852  

Człowiek ingeruje w przestrzeń również za sprawą wszelkich działań związanych z 

cywilizacją (budowanie schronisk, szałasów, zapór wodnych, kolejek linowych, wyciągów 

narciarskich, stawianie znaków informacyjnych bądź ostrzegawczych, karczowanie lasu itp.) 

oraz za sprawą kultury; zaliczyć tu można między innymi takie aktywności jak znakowanie 

przestrzeni za pomocą rozmaitych symboli (stawianie tablic, upamiętniających wydarzenia lub 

sylwetki ludzi, wznoszenie pomników, układanie obelisków i tym podobne). O ile przyroda 

radzi sobie (nie bez trudu) z ekspansywną działalnością człowieka, to jego oddziaływanie na 

kształt przestrzeni, zostawia trwały ślad w krajobrazie tatrzańskim. 

                                                 
850 Zob. Jan Zygmunt Jakubowski, dz. cyt., s. 607. 
851 Stanisław Witkiewicz, Po latach, dz. cyt., s. 15. 
852 Zob. Jacek Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992, s. 101 – 168. 
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Doświadczanie gór wpływało na ich postrzeganie i odwrotnie; to w jaki sposób 

człowiek interpretował miejsca oraz zachodzące w nich zjawiska nadawało znaczenia jego 

przeżyciom, przy czym należy pamiętać, iż duży wpływ na to, w jaki sposób człowiek końca 

XIX wieku odczuwał, tudzież opisywał impresje zrodzone w przestrzeni podhalańskiej, miał 

stereotypy wypracowany przez czołowych pisarzy epoki związanych z regionem. Mimo to 

każde doświadczenie miejsca ma w sobie coś niepowtarzalnego; równie unikatowe są 

poszczególne proporcje elementów, tworzących strukturę doświadczenia: składają się na nie 

wrażenia zmysłowe, emocjonalne, intelektualne oraz duchowe. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Literackie metamorfozy przestrzeni podhalańskiej 

 

 

 

 

Młodopolscy pionierzy tematyki podhalańskiej (Witkiewicz, Nowicki, Tetmajer, a 

przed nimi Adam Asnyk) szybko wyznaczyli sposób pisania o regionie, który stał się literackim 

wzorcem naśladowanym przez niemal każdego pisarza. W zależności od doświadczenia 

taterniczego i znajomości gór, autorzy opisywali Tatry, bądź poszczególne szczyty, tudzież inne 

wycinki przestrzeni górskiej; artyści, niezależnie od tego czy wyostrzali detal czy 

koncentrowali się na ogólnym opisie krajobrazu, przedstawiali góry w sposób konwencjonalny. 

Spośród ulubionych miejsc pisarzy (nie tylko młodopolskich) trzeba wymienić Morskie Oko, 

które cieszyło się największą popularnością literatów (Antoni Czajkowski Wspomnienie z 

podróży do Morskiego Oka w Karpatach, Władysław Tarnowski Morskie Oko (w nocy), Adam 

Asnyk Morskie Oko, Jan Grzegorzewski Przez Zawrat do Morskiego Oka, Adam Bielecki 

Morskie Oko, Kazimierz Tetmajer Morskie Oko, Przy Morskim Oku). Dużą popularność 

posiadały także takie lokalizacje, jak Giewont (Józef Kościelski Wschód słońca, Wacław 

Wolski Tatry w zimie), Dolina Pięciu Stawów (Maria Konopnicka U Pięciu Stawów, Adam 

Bielecki Dolina Pięciu Stawów Polskich), Dolina Kościeliska (Adam Asnyk Kościeliska, 

Tadeusz Miciński W Kościeliskiej), Rysy (Franciszek Nowicki Rysy, Kazimierz Tetmajer Pod 

Rysami), Gerlach (Jerzy Żuławski Na Gerlachu) oraz Łomnica (Ludwik Pietrusiński Przelot z 

Krakowa na szczyt Łomnicki w Tatrach, Kazimierz Andrzej Jaworski Łomnica). 

Przez dziesięciolecia Podhale w literaturze ukazywane było na szereg sposobów, które 

mimo swojej różnorodności rzadko kiedy wychodziły poza przyjętą konwencję, co dotyczy 

zarówno tekstów gloryfikujących region, jak również utworów ukazujących go i jego 

mieszkańców w sposób negatywny. Prezentowane przez pisarzy końca XIX wieku lokacje 

różniły się przede wszystkim panującym w nich nastrojem, budowanym w oparciu o zjawiska 

atmosferyczne (wiatr, deszcz, burza, śnieżyca, mgła, pora dnia i roku), występowanie 

nadprzyrodzonych zjawisk, folklor czy odwołania do sztuk plastycznych, muzyki itp. Wpływ 

na opis miejsca miały także o wiele bardziej złożone kwestie, z których najważniejsza w 

literaturze młodopolskiej wydaje się tematyka (problematyka, ideologia) utworu oraz fabuła – 

stanowiły one największą determinantę, przekształcającą i formującą przestrzeń. Duża 
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różnorodność w przedstawianiu miejsca wiąże się właśnie z kategorią estetyczną; pisarze, za 

sprawą swojej wrażliwości, chwytów literackich oraz odpowiedniego doboru technik 

pisarskich, nadawali opisywanej przestrzeni pewien pierwiastek niepowtarzalności, choć i tutaj 

rzadko kiedy wychodzili poza sztywne ramy artystycznej maniery, co nie zmienia faktu, iż 

decydująca była wyobraźnia pisarza, której Tatry dawały duże pole do popisu, o czym 

wspomniał Jalu Kurek:853 

 

     Dla mnie Tatry to nie teren dotykalnej penetracji, mówiłem ci już 
wielokrotnie; to obszar wyobraźni. Ja je najlepiej widzę nocą. A wędruję po 
nich ustawicznie przez całą dobę. Deptanie pozostawmy prostaczkom.854 

 

Tatry były przestrzenią inspirującą wyobraźnię nie tylko reprezentantów Awangardy 

Krakowskiej; uruchamiały fantazję, aczkolwiek mało kiedy była ona w stanie wyjść poza 

góralomanię oraz mesjanizm tatrzański.855 

Prezentacja przestrzeni podhalańskiej zależała także od znajomości regionu, folkloru 

oraz gwary podhalańskiej. Nie brakowało artystów, opiewających tatrzańskie szczyty, mimo iż 

nigdy nie widzieli ich na oczy856 – wielu z nich najbliżej gór było podczas pobytu w Krakowie, 

toteż istnieją w literaturze przypadkowe przekształcenia przestrzeni, wynikające z niewiedzy 

autorów. 

Kolejnym czynnikiem, różnicującym opis przestrzeni podhalańskiej, jednocześnie 

modyfikującym rozumienie i odbiór regionu, było pochodzenie autora. Rodzimi artyści, 

niezależnie od tego czy gloryfikowali Podhale, czy też prezentowali jego ciemną stronę za 

pomocą technik naturalistycznych,857 robili to w duchu podhalańskim, gdyż lepiej czuli i 

rozumieli przestrzeń górską. Metamorfozy Podhala w twórczości autochtonów bazowały 

przede wszystkim na sposobie ujęcia tematu – wszystko opierało się w głównej mierze na 

opozycji mit – prawda. 

                                                 
853 Zob. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2012, s. 141 – 142. 
854 Jalu Kurek, Świnia skała, Warszawa 1970, s. 58. 
855 Zob. Elżbieta Wróbel, "Rozwichrzona" powieść Jalu Kurka, „Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i 
Teoria Literatury” 2003, nr 9, s. 79 – 83. 
856 Na przełomie XIX i XX wieku, wielu ludzi „zwiedziało” Tatry w zaciszu domowym; Stanisław Witkiewicz w 
następujący sposób opisał tego typu amatorów Tatr: „Do szczególnych typów tatrzańskich należy taternik                   
s y m u l a c y j n y, który nie ruszając się z Krakowa lub Warszawy, za pośrednictwem drugich zwiedza najwyższe 
szczyty, przebywa najtrudniejsze miejsca. Taki idealny taternik daje swoim znajomym bilet wizytowy z prośbą, 
aby umieścili go w odpowiednim miejscu lub wypisali tam jego nazwisko. Być na Garłuchu lub Łomnicy jest tak 
dobrą sprawą, jak każda inna, dla ludzi ambitnych bądź co bądź. Wszakże skromny tytuł: Członka Towarzystwa 
Tatrzańskiego widziałem w głębi Litwy na zapadłym wiejskim cmentarzyku, wyryty obok nazwiska na nagrobku!” 
(Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków1963, t. 1, s. 70 – 71). 
857 Także teksty mitologizujące region były mocno zróżnicowane; nie tylko hiperbolizowały górali, ale ukazywały 
ciemną stronę Podhala, co robiły zarówno w sposób realistyczny, jak również przy wykorzystaniu elementów 
fantastycznych oraz baśniowych. 
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Wśród autochtonów świadomość regionu (podobnie jak jego odbiór) nie była taka sama, 

gdyż determinowały ją takie czynniki jak wykształcenie, majętność oraz pochodzenie. Zupełnie 

inaczej odbierał Podhale urodzony w rodzinie szlacheckiej Tetmajer, niż pochodzący z rodziny 

chłopskiej Orkana. Autor Końca wieku XIX nie uważał się za górala, traktując Podhale jako 

miejsce swoich narodzin, o czym mówił w przedmowie do Na Skalnym Podhalu (górale, bądź 

co bądź, byli chłopami), mimo to dostrzegał piękno oraz wyjątkowość folkloru góralskiego jak 

i gór, o których pisał: 

 

     Kocham Tatry. Kocham ich pustkę i milczenie, ich martwość o spokój 
posępny. W ich mgłach błąka się myśl moja i szuka dawnych swoich wierzeń 
i miłości, uczuć i siły. Po ich dolinach i przełęczach chodzi myśl moja i smuci 
się, że nie może być ogniem w ogniu, wichrem w wichrze, światłem w świetle; 
że nie można być z wami, być waszym, o duchy żywiołów! Nad potokami 
usiada myśl moja i smuci się...858 

  

Powyższy cytat pokazuje, jak ważnym czynnikiem, wpływającym na postrzeganie przestrzeni 

przez autochtonów, było miejsce zamieszkania. Odmienne wyobrażenie mieli ludzie urodzeni 

po słonecznej, południowej stronie regionu od mieszkańców zacienionej, biedniejszej i mniej 

atrakcyjnej turystycznie, północnej części Podhala.859 Już na samym wstępie powieści W 

roztokach Władysława Orkana znajduje się następujący opis przestrzeni górskich: 

 

     Naprzeciw Tatr, między doliną nowotarską a wężowata kotliną Raby, 
wspięło się pasmo dzikich Gorców. Od romantycznych Pienin odciął je wartki 
kamieniecki potok, a od spiskiej krainy odgraniczył je falami bystry Dunajec. 
     Samotnie stoją nad wzgórzami. A wyżej jeszcze nosi głowę ojciec ich rodu, 
zasępiony Turbacz. Nie wiadomo, kto go ochrzcił i skąd mu to miano. Może 
stąd, że turbanem mgły przed deszczem owija łysą głowę albo raczej, że 
widywano go zawsze w turbacji wiecznej. Podle się z nim losy zaobeszły dając 
mu zwykłą dumę wierchów i nadszczytów, a nie dając ich wielkości 
nadchmurnej. Otoczyły go jeszcze tłumem bliźniąt, wśród których maleje do 
znaku i zdaje się być zwykłą góra. A przecież coś mu się śni, że przed potopem 
inaczej było, coś mu się śni… 
     Z zazdrością patrzy, jak w słoneczne południe garbaty Krywań do Łomnicy 
się śmieje, a ona, zalotnica, rada go widzi. Daremnie się podnosi, by jej 
spojrzeć w oczy – ona hań grzeje czoło wysoko… Z zazdrością też umizga się 
o zachodzi słońca do Babiej Góry. Widzi, jak opuszczona wdowa płoni się i 
czerwieniej, i rada by się przychylić ku niemu, gdyby nie patrzyli na niż ze 
wszystkich stron. 
    Stary Turbacz mści się za małość swoją na wierchach Tatr, zasłaniając im 
czołem widok na wawelskie grodzisko. Zazdrosnym uchem łowi grające 

                                                 
858 http://drytooling.com.pl/serwis/art/artykuly/2136-cytaty-o-gorach-alpinizmie-himalaizmie-wspinaczce-
wspinaczach?showall=&start=3 (odczyt z dnia 4 czerwca 2018) 
859 Północna część Podhala również była odwiedzana przez turystów i pisarzy na przełomie XIX i XX wieku, 
jednak przybywający tu ludzie należeli do uboższej warstwy społeczeństwa; majętni artyści woleli odwiedzić 
Zakopane. 
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dźwięki Zygmunta i zasępia się w przeszłości dalekiej. Coś mu się śni, że 
drzewiej dzwony inaczej grały, coś mu się śni…860 

 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że te dwie krainy geograficzne (Gorce i Tatry) nie konkurują ze 

sobą. Przestrzeń gorczańska wydaje się gorsza, ale jest jednocześnie niezwykle dumna i 

zuchwała. Orkan pokazał tu coś, co zauważyło niewielu pisarzy z zewnątrz; poeta dostrzegał w 

góralach przede wszystkim ludzi, gdyż przy całej miłości do folkloru podhalańskiego, jego 

bohaterowie w pierwszej kolejności byli ludźmi, dopiero potem góralami. Postaci, wykreowane 

przez autora Komorników, czuły dumę z własnego pochodzenia, aczkolwiek nie opuszczało ich 

poczucie gorszości. Same Gorce nie były ukazywane przez Orkana jako coś gorszego od Tatr, 

by jako przykład przywołać Turbacz prezentowany w sposób wyjątkowy i magiczny, co 

widoczne jest między innymi w Drzewiej. 861 

 O wiele bardziej złożone metamorfozy przestrzeni podhalańskiej odnajdujemy w 

twórczości pisarzy przybyłych na Podhale, co być może wynika z niepełnej znajomości regionu 

oraz kultury podhalańskiej. Szczególnie ciekawe są teksty autorów, którzy z jednej strony 

poddali się góralomanii, z drugiej odwołali się do przestrzeni podhalańskiej oraz związanych z 

nią tematów w sposób oryginalny (tutaj na szczególną uwagę zasługuje Nietota Micińskiego). 

Przestrzeń, w przywołanej powieści, jest symboliczna i dynamiczna;862 właściwie cały czas 

ulega licznym metamorfozom. Na tle młodopolskiej literatury utwór Micińskiego jest 

wyjątkowy, gdyż przestrzeń skonstruowana jest w oparciu o autentyczny azymut 

geograficzny863 oraz wyobraźnie pisarza.864 Miejsca ulegają licznym mityzacjom, 

przekształceniom, deformacjom oraz desynchronizacjom czasowym; metamorfozy 

determinowane są treściami intelektualnymi, ideologicznymi oraz artystycznymi.865 

Pisarze młodopolscy (podobnie jak autochtoni) w taki sposób kreowali Podhale w 

swych dziełach, by jego przestrzeń służyła tematyce utworu. Mitologizacja regionu, oscylująca 

przede wszystkim wokół treści patriotycznych, nadawała górskim szczytom symboliczne 

formy; były one stołem ofiarnym, schronieniem dla uśpionego w skałach wojska, miejscem 

spotkania z Bogiem. Te same przestrzennie stawały się świadkami rozbojów, morderstw i 

szeregu okrucieństw. Nie można też zapominać o liryce miłosnej, która, w zależności od 

                                                 
860 Władysław Orkan, W roztokach, Kraków 1953, s. 5. 
861 Zob. Julian Krzyżanowski, Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy, Zakopane 1927. 
862 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, W lesie młodopolskich symboli, „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 72 – 73. 
863 Miciński przywołuje między innymi takie miejsca, jak Kiezmark, Halę Miętusią, Skałę Pisaną, Dolinę 
Kościeliską.  
864 Zob. Elżbieta Rzewuska, Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia 
Adama Mickiewicza” 1973, nr 8, s. 45 – 49. 
865 Zob. Anna Czabanowska-Wróbel, Mityzacja baśni: baśń w twórczości Tadeusza Micińskiego, „Pamiętnik 
Literacki” 1994, nr 1, s. 63. 
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potrzeb, kształtowała przestrzeń w sposób sielankowy lub czyniła z niej miejsce śmierci 

kochanków. Te same lokalizacje były miejscami scen wzniosłych i podłych, chroniły 

zakochanych, po czym zabijały jednego z nich, miejscami świętymi, umożliwiającymi 

doznanie absolutu i miejscami zbrodni, morderstw oraz profanacji. Podhale było jednocześnie 

przestrzenią magiczną i naturalistyczną, przyjazną i wrogą dla człowieka, hojną i okrutną, 

piękną i straszną – nie należy zapominać, iż w literaturze istnieje też wiele miejsc-hybryd, 

obfitujących w wiele skrajności. Józef Kościelski, w wierszu zatytułowanym Wschód słońca, 

w następujących słowach opisał przestrzeń górską: 

 

Jakieś się nabożeństwo w górach uroczyste 
Gotuje, szmery biegną ciche poprzez wrzosy, 
Jodła z mgły nocnej czesze rozplecione kosy 
I wyłania wierzchołek nad opary mgliste. 
Noc pierzcha, świtu błyski pełzają faliste 
Po szczytach, uciszając nocnych świerszczów głosy, 
Mchy i trawy się myją w szklanych kroplach rosy, 
By do chramu przyrody wejść świątecznie czyste. 
Cud się zbliża: zwiastują go promienne gońce, 
Giewont zarzucił śnieżny welon na ramiona 
I złocistą monstrancję ujął w jego końce, 
I zwraca się do ludu, tuląc ją do łona; 
Z monstrancji błyska hostia ognista, czerwona: 
Słowo stało się ciałem, ave, ave - słońce!866 

 

Przytoczony fragment w sposób niezwykle uroczysty, a jednocześnie optymistyczny, 

sakralizuje przestrzeń podhalańską, w której inni pisarze widzieli miejsca zbrodni, okrucieństw 

i śmierci, by dla kontrastu przytoczyć fragment Legendy Tatr Tetmajera: 

 

W niektórych chałupach znaleziono ludzi z głodu pomarłych, całe rodziny, 
indziej uduszonych pod zawałą śniegową. Toż zwierzęta domowe, konie, 
krowy, owce, psy, świnie zdechłe i uduszone. Znajdowano ślady 
przerażających walk z wilkami, gdzie czasem wilki zażerały całe rody 
góralskie lub też we wspólnej z napadniętymi pozostały mogile śródśnieżnej. 
Znajdowano domy zgniecione nawałą śniegu, zmiażdżone chałupy, stodoły, 
stajnie, a pod tym trupy i ścierwa, Bóg wie odkąd, od miesięcy całych leżące. 
Tak zginęła cała rodzina Jana Fakli w Polanach, tak dwie familie Zychów w 
Witowie, Sieczka Stanisław z rodem swoim w Zakopanem i wielu, wielu 
innych. Na setki zmiażdżonych śniegiem liczyć było można.867 

 

Mamy tutaj krainę cudów, piękna i świętości, w której dzieją się podniosłe sceny (utwór 

Kościelskiego), aczkolwiek ta sama przestrzeń jest świadkiem, a także przyczyną okrutnej 

śmierci ludzi i zwierząt (fragment Legendy Tatr).  

                                                 
866 http://www.tatrzanskieszlaki.pl/i/Jozef-Koscielski-190.html (odczyt z dnia 30 czerwca 2018) 
867 Kazimierz Tetmajer, Legenda Tatr, Warszawa 1953, s. 234. 



239 
 

Literacki wizerunek Podhala cechuje dualizm,868 jednak wszystkie te skrajności, wśród 

których największa z opozycji to sacrum – profanum, tworzą spójny, uzupełniający się obraz, 

dzięki czemu Podhale stało się mikrokosmosem, areną, na której ścierały się siły dobra i zła, 

gdzie intelekt łączył się z duchowością, a życie ze śmiercią.869 

Większość przybywających na Podhale pisarzy patrzyła na region w sposób 

stereotypowy, gdyż szablonowe myślenie o górach i góralach utrwaliło się na dobre w całej 

Polsce już pod koniec XIX stulecia. Artyści z zewnątrz często chodzili udeptanymi ścieżkami, 

wzorując się na wybitnych poetach okresu, w czym nie ma nic złego, ani dziwnego, warto 

jednak wspomnieć naiwność poszczególnych twórców, która nie kończyła się na wierze w 

stereotypy, ponieważ z niewyobrażalną łatwowiernością przyjmowali oni zasłyszane od górali 

historie, na podstawie których budowali własne wyobrażenie o żyjących tam ludziach.  

Wraz z rosnąca świadomością literatów zmieniały się przedstawiania Podhala, choć 

nierzadko były to zmiany kosmetyczne; w przypadku pisarzy drugorzędnych nie było ich 

wcale. Przede wszystkim mamy dwie skrajności: młodopolską mitologizację i autochtoniczną 

demitologizację. Te dwie postawy dominowały w literackich przedstawieniach Podhala bardzo 

często przechodząc jedne w drugie, czego dowodem może być literacka twórczość 

Witkiewicza, który budował mity, dotyczące regionu, wytykając jednocześnie na łamach 

publicystyki negatywne cechy górali, by wspomnieć tylko Bagno, w którym mimo wszystko w 

dalszym ciągu odnajdujemy wiele fragmentów, mitologizujących Podhalan: 

 

      Lecz prości Górale nie są jedynymi mieszkańcami Zakopanego. Są tu i 
Górale nie prości, Górale, którzy, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, 
własnemu sprytowi i przedsiębiorczości, wyrośli materialnie wysoko ponad 
normalną zamożność góralskiego gazdy i którzy razem z dobrobytem przyjęli 
też wszystkie narowy i nawyknienia klas zamożnych, nie zawsze przyjmując 
wyższe, lepsze przymioty uspołecznienia.870  

 

Warto zaznaczyć, że Bagno, po tym jak zostało opublikowane w roku 1903 we Lwowie, 

cieszyło się wśród wielu zwolenników podtatrzańskiej miejscowości dużą popularnością, 

wywołując uczucie niesmaku oraz zgorszenia działalnością lokalnego wójta. Poruszoną przez 

Witkiewicza kwestią zainteresowała się prasa krajowa; Warszawa oraz Lwów poparły autora 

                                                 
868 Zob. Anna Nacher, Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami – paradoksalne materializacje narracji  lokacyjnych, 
„Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 77 – 78. 
869 Zob. Jan Błoński, Kazimierz Tetmajer 1865 – 1940, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura 
okresu Młodej Polski, Warszawa 1986, t. I. 
870 Stanisław Witkiewicz, Bagno, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków 1963, t. I, s. 225. 
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Bagna, z kolei Kraków był przeciwny Witkiewiczowi, przyznając rację doktorowi 

Chramcowi.871 

Wielu przyjezdnych pisarzy starało się uchwycić prawdziwe obliczę regionu, co 

również pociągało za sobą pewne modyfikacje w ujmowaniu miejsca; wydobywano na plan 

pierwszy detale pomijane lub bagatelizowane przez zachwyconych pięknem regionu oraz jego 

mieszkańcami artystów. Do tematów, które można nazwać podhalańskim taboo końca XIX 

wieku, należy zaliczyć przede wszystkim panującą w górach nędzę, głód oraz wynaturzenia, do 

jakich dochodziło za sprawą ciężkich warunków egzystencji. Podejmowano próby opisania 

tego, co działo się w kulturowej stolicy Polski, wyśmiewając głupotę i fasadowość zarówno 

ludności miejscowej, jak i napływowej. 

Wszystkie przekształcenia, znaczeniowe i estetyczne, Podhala w literaturze Młodej 

Polski stworzyły legendę tego miejsca; każdy obraz literacki regionu jest ważnym segmentem 

spójnej całości. Dzięki tak różnym wizerunkom i znaczeniom Tatr, Podhale stało się 

mikrowszechświatem kultur polskiej: góry były areną, na której toczyły się mitologiczne, 

baśniowe walki praprzodków Polaków, tutaj budziła się z letargu polska tożsamość i 

spoczywała nadzieja na wyzwolenie oraz spokojną przyszłość.  

Literatura młodopolska, związana z Podhalem, posiadała też wartości uniwersalne, 

wykraczające poza postawę patriotyczną, gdyż ukazany w niej został człowiek, zmagający się 

z przestrzenią – przedstawiono jego marzenia, wartości i słabości. Na Podhalu sacrum 

spotykało się z profanum, i to właśnie tu toczyła się walka dobra ze złem. Tatry były również 

miejscem ucieczki przed zgiełkiem świata, nieuchronnie pędzącego ku zagładzie, co 

potwierdziły wydarzenia zapoczątkowane w1914 roku. 

Nie licząc drobnych wyjątków, literatura młodopolska, dotycząca tematyki 

podhalańskiej, jest jednocześnie zróżnicowana i jednorodna. Ciągle podkreślany w niniejszej 

rozprawie dualizm, zarówno przestrzeni podhalańskiej (opozycja północ – południe, góra – 

dół), jak również literatury (mitologizacja – demitologizacja, sacrum – profanum, siła – słabość 

itd.) stanowi główny czynnik różnicujący teksty, tworzące dwa kręgi tematyczne i estetyczne, 

na których bazuje niemal cała literatura końca XIX stulecia związana z regionem. 

 

 

 

                                                 
871 Zob. Maciej Pinkwart, Prasa zakopiańska w latach  1891 – 1939, Kraków 2016, s. 55. 
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ROZDZIAŁ IX 

Wpływ literatury i sztuki na tożsamość topograficzną Podhala 

 

 

 

 

 

Małgorzata Czermińska zauważyła, że przestrzeń literacka, nota bene inspirowana 

autentycznymi lokalizacjami, wpływa na rzeczywiste miejsca: 

 

     Zależność literackich obrazów miejsc od faktyczności miejskiego 
terytorium, które inspirowało pisarzy, ma odpowiednik w zależności 
skierowanej odwrotnie. Kulturowa symbolika miejsc skonstruowanych i 
funkcjonujących w świadomości zbiorowej prowadzi do zmian w rzeczywistej 
przestrzeni, w której pojawiają się rozmaite artefakty i rozgrywają się praktyki 
kulturowe. Wpisują się one w materialną przestrzeń miasta, nasycają ją coraz 
nowymi znakami i wchodzą w interakcje z symboliką już tam zastaną.872 

 

Literatura i przestrzeń wywierają na siebie wzajemnie wpływ, choć na zupełnie inne sposoby. 

Przestrzeń wpływa na literaturę na szereg sposobów, pełniąc jednocześnie w dziele wiele 

funkcji, z kolei literatura, a także sztuka, oddziałują na realną lokalizację przede wszystkim w 

jej wymiarze kulturowym, symbolicznym, religijnym oraz ideologicznym. 

Mitologizacja przestrzeni tatrzańskiej, jaką odnajdujemy na kartach literatury oraz na 

łamach gazet z przełomu XIX i XX wieku, mocno wpłynęła na tożsamość topograficzną 

Podhala. Młodopolska fascynacja regionem nie tylko spopularyzowała polskie góry, tłumnie 

ściągając pod nie turystów, ale stworzyła stereotypy na temat tego miejsce, manifestując na 

każdym kroku jego wyjątkowość, w którą uwierzyła niemal cała Polska.  

Przestrzeń podhalańska stała się w epoce Młodej Polski ziemią obiecaną, azylem, 

sercem i duszą narodu polskiego. Góry były symbolem dawnej mocarstwowości i świętości 

Rzeczpospolitej, o czym przypominały nieustannie teksty, wychodzące spod piór pisarzy końca 

XIX wieku;873 opisane przez artystów miejsca zostały na zawsze powiązane ze sprawą 

narodową (do dziś przybywający na Podhale ludzie patrząc na Giewont widzą w nim śpiącego 

rycerza). Jednocześnie przestrzeń ta przedstawiana była niczym dzikie terytorium, będące 

                                                 
872 Małgorzata Czermińska, Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, „Ruch Literacki” 2013, z. 6, s. 604. 
873 Zob. Jan Józef Lipski, Wstęp, [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. XLVI. 
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ósmym cudem świata, toteż ludzie, ściągający na Podhale z jednej strony patrzyli na góry jak 

na ocalały skrawek Polski, z drugiej jak na egzotyczną krainę, zamieszkałą przez na wpół dziki 

lud. Spoglądano na wysokie, drapieżne szczyty Tatr i widziano w nich uśpiony potencjał, który 

stopniowo budził się wraz z rosnącą świadomością patriotyczną narodu (górale byli polskimi 

Indianami, zaś góry dobrem narodowym, potężnym i pięknym jak polska dusza).  

Również uroda Podhala, która nie ulega najmniejszej wątpliwości, została 

uatrakcyjniona młodopolskim piórem; opinia na temat górskiego piękna, podobnie jak 

stereotypy o góralach, jest echem dawnych, powstałych przeszło sto lat temu, przekazywanych 

z pokolenia na pokolenie, młodopolskich hiperbolizacji. Zarówno inteligencja, jak również 

mieszczanie, spoglądali na góry przez obiektyw zogniskowany młodopolską wrażliwością, 

objawiającą się w postaci licznych zachwytów kierowanych zarówno pod kątem górali, jak i 

przestrzeni podhalańskiej, co jednocześnie umacniało stereotypy regionu.874 

Pisarze ukazywali góry jako śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie rzucone przez naturę 

człowiekowi, toteż spragnieni przygód turyści chcieli zdobywać górskie szczyty, na które 

patrzyli ze strachem, szacunkiem, ale również z ignorancją, co niejednokrotnie kończyło się 

śmiercią: 

 

T a t e r n i k  lub  a l p i n i s t a  bez widocznej potrzeby ponosi straszne trudy; 
naraża się na rzeczywiste i wielkie niebezpieczeństwa; przebywa olbrzymie 
przestrzenie w górę, stacza się w doliny i znowu wdziera na góry, nie nosząc 
w zanadrzu żadnego interesu, nie obliczając ceny swoich kroków, nie myśląc, 
czy i ile na nich zyska lub straci.875 

 

 Jednocześnie głoszono, że Podhale jest miejscem zdolnym wyleczyć wszelkie choroby 

duszy i ciała, toteż wielu turystów właśnie z tego powodu przyjeżdżało w Tatry, oddając się 

tym samym turystyce literackiej, ponieważ próbowano odnaleźć zdrowie i spokój w miejscach 

opisanych przez poetów. Turyści przybywali do Zakopanego z wielkimi nadziejami i jeszcze 

większym zaciekawieniem, patrząc na góry, które znali z opowieści, książek tudzież rycin, 

szkiców, przeczytanych tekstów i zasłyszanych anegdot, najczęściej powielających opinie na 

temat regionu. Dbano o to, aby być widzialnym na tle Giewontu, gdyż wizyty w Zakopanem, 

w przekonaniu większości ówczesnych Polaków, były wyznacznikiem statusu społecznego, 

świadczącym nie tylko o bogactwie, ale i dobrym smaku. 

                                                 
874 Zob. Maria Tarnogórska, Dowcipy o góralach a tak zwany duch góralszczyzny, [w:] Góry – Literatura – 
Kultura, pod red. Ewy Grzędy, Wrocław 2016, s. 209 – 211. 
875 Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, [w:] tegoż, Pisma tatrzańskie, Kraków1963, t. I, s. 63. 
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Młodopolskie teksty wpłynęły nie tylko na „ceprów” – bardzo mocno oddziałały 

również na autochtonów, gdyż dzieła powstałe pod wpływem młodopolskiej góralomanii 

zostały wchłonięte przez kulturę regionu. Na ludność miejscową oraz folklor szczególnie duży 

wpływ miała cała podhalańska twórczość Tetmajera, a zwłaszcza Na Skalnym Podhalu, z 

którego to zbioru wiele przyśpiewek autorstwa poety zostało uznanych za rdzennie góralskie, 

by przywołać tylko utwory o incipitach: „Hej! idem w las – piórko sie mi migoce!”876 czy „Hej 

Krywaniu, Krywaniu” – niejeden góral do dziś uważa, że te teksty są anonimowe i należą do 

dziedzictwa podhalańskiego.877 

Zbiór Tetmajera był (i jest) ważny dla Podhalan również dlatego, że utwierdził górali w 

poczuciu własnej wartości i wyjątkowości, stając się wzorem dla miejscowych literatów – 

zwłaszcza na płaszczyźnie językowej. O popularności zbioru najlepiej świadczy fakt, iż górale 

zaczęli opowiadać sobie przeczytane tam historie.878 Warto w tym miejscu przytoczyć, jakże 

trafne, choć być może lekko przesadzone, słowa Włodzimierza Wnuka, dotyczące poruszonych 

kwestii: 

 

Z jednej strony Tetmajer, obcujący z ludem góralskim i przyrodą tatrzańską od 
dzieciństwa, przyswoił sobie jak nikt inny samorodne wartości kulturalne tego 
regionu i siłą swego talentu uszlachetnił je, pogłębił, wyniósł z prymitywu „na 
wierch” literatury polskiej i wszechświatowej.879 

 

Na Skalnym Podhalu wpłynęło nie tylko na folklor podhalański, lecz w sposób 

bezpośredni oddziałało na kulturę ludową, co znalazło swoje odbicie również w przestrzeni, 

której stało się elementem między innymi za sprawą, niosących się echem po górach pieśni, po 

dziś dzień śpiewanych prze górali (zjawiska dźwiękowe stanowią ważny składnik przestrzeni). 

Górale, zapoznając się z tekstami pisarza, umacniali dumę z bycia Podhalanami, coraz mocniej 

identyfikując się z przestrzenią, stającą się najważniejszym wyznacznikiem ich tożsamości – 

trudno oprzeć się wrażeniu, iż to właśnie Tatry w znacznym stopniu ukształtowały kulturę, a 

nawet gwarę podhalańską. Pomimo mitologizacji Podhala, której towarzyszył zachwyt nad tym 

miejscem oraz jego mieszkańcami, dla przeciętnego górala widok z okna na Tatry był czymś 

tak naturalnym, jak gwara podhalańska. Jan Jakóbczyk mówi o możliwości odczytania Na 

Skalnym Podhalu jako epopei, gdyż, zdaniem badacza, działo to spełnia pewne cechy eposu, 

wśród których wymienia on autokreację autora, odległy czas akcji, heroizację bohaterów oraz 

                                                 
876 Zob. Jarek Majcher, Śladami pierwszych turystów i fotografów. Tatry i Pieniny, Opole 2017, s. 29.  
877 Zob. Włodzimierz Wnuk, Moje Podhale. Ku Tatrom, Warszawa 1971, s. 261 – 263. 
878 Tamże, s. 264. 
879 Tamże, s. 265. 
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„wtórną folkloryzację”.880 Biorąc pod uwagę sposób ujmowania tematu, nie dziwi fakt, że 

mityzujący Podhale Tetmajer znacznie mocniej wpłynął na zbiorową świadomość, niż 

zwolennik mówienia prawdy o regionie, jakim był Orkan.881  

Chociaż utwory, demitologizujące Podhale były mniej popularne od, przytłaczającej 

skądinąd liczby, tekstów, gloryfikujących region, to również one wpłynęły na przestrzenną 

tożsamość. Miejsca budzące powszechny podziw, czy też poczucie absolutu, zostały 

przedstawione jako lokalizacje przeklęte za sprawą okrucieństwa człowieka, posuwającego się 

do różnych zbrodni, jak również przez niszczycielską siłę przyrody, objawiającą się w 

gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, długich i mroźnych zimach, nieurodzajnej, 

kamienistej glebie, a nawet rzeźbie terenu, która często była przyczyną śmierci nieuważnych 

ludzi.882 Literatura, punktując bolesne i wstydliwe problemy, aktywizowała inteligencję 

podhalańską do ich zwalczania, co przynosiło rozmaite rezultaty; większość planów okazała 

się utopijna, jednak zapoczątkowała działalność na rzecz rozwoju i ochrony przestrzeni 

tatrzańskiej oraz kultury podhalańskiej. Aktywność pisarzy oraz organizacji podhalańskich 

znacznie poprawiła sytuację wśród górali, zwłaszcza w zakresie edukacji, jak również ekologii; 

poprawie uległa ochrona środowiska naturalnego,883 co nawiasem mówiąc również jest 

ingerencją w przestrzeń.884 Tutaj na uwagę zasługuje twórczość Orkana, który za sprawą swojej 

działalności artystycznej i publicystycznej wpłynął przede wszystkim na samych górali. Jego 

liczne manifesty, a zwłaszcza Wskazania do synów Podhala, mocno rzutowały na tożsamość 

górali oraz ich stosunek do przestrzeni, co dotyczy przede wszystkim mieszkańców Gorców, 

których stosunek do ziemi był znacznie bardziej skomplikowany, niż górali spod Giewontu. 

Raz jeszcze podkreślmy, iż Gorce, mimo niewątpliwego piękna oraz uroku, nie były tak 

atrakcyjne jak górujące w oddali Tatry, ponadto życie w nich było ciężkie, zatem 

gorczańskiemu góralowi o wiele trudniej było kochać góry, przysparzające mu tylu trudów i 

zmartwień, jednak poczucie więzi między miejscem a człowiekiem również widać i tutaj, o 

czym świadczy fakt, że ludność nie chciała opuszczać swojej przestrzeni, utożsamiając ją z 

domem.  

Ukazanie przywar Podhalan oraz problemów, z jakimi się zmagali, niewątpliwie 

wpłynęło na odbiór polskich gór. Naturalizm tekstów, demitologizujących przestrzeń sprawił, 

                                                 
880 Zob. Jan Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2001, s. 42 – 43. 
881 Zob. Jacek Kolbuszewski, Charakter narodowy Polaków w literaturze pięknej, „Komunikaty Mazursko-
Warmińskie” 1984, nr 1 – 2, s. 67. 
882 Zob. Franciszek Ziejka, Polska poetów i malarzy, Olszanica 2011, s. 108. 
883 Zob. Justyna Tabaszewska, Zagrożenia czy możliwości? Ekokrytyka – rekonesans, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, 
s. 205 – 209. 
884 Zob. Jacek Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992, s. 101 – 168. 
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iż Podhale stało się realnie niebezpieczne – wszystkie duchy, strzygi, płanetniki oraz topielce 

zniknęły w obliczu głodu oraz dramatu ludzkiej egzystencji; demitologizacja regionu zachwiała 

majestatem gór, lecz nie zdołała go zniszczyć.  

Przesłanie tekstów, demaskujących Podhale trafiało przede wszystkim do 

wykształconych autochtonów, świadomych autentycznych problemów regionu. Dla „ceprów” 

utwory obalające młodopolskie mity, stawiające przed ich oczami nagą, wynędzniałą prawdę, 

były dużo mniej atrakcyjne od nadludzkich wyczynów zbójników; w większości czytelnicy 

odbierali je w izolacji od wesołego gwaru Zakopanego i zielonej ciszy hal, czyniąc z 

przedstawianych miejsc jakąś równoległą, zamgloną, niewyraźną przestrzeń, znajdującą się w 

innym wymiarze. Opisywana nędza, głód oraz przywary górali były dla czytelników bardzo 

odległe, paradoksalnie z tego względu, iż były im tak bliskie, gdyż na przełomie XIX i XX 

wieku nędzę można było zobaczyć w każdym polskim mieście oraz na każdej wsi – Polacy, 

przyjeżdżający na utopijne Podhale nie chcieli tego widzieć… przecież pod górami miała 

odrodzić się wielka Rzeczpospolita.885 W związku z powyższym utwory demaskujące region 

nie wpłynęły na postrzeganie przestrzeni podhalańskiej przez ludzi żyjących poza jej granicami, 

stając się zrozumiałe jedynie dla inteligencji przejętej losem Podhalan, która znała prawdziwe 

życie w górach.  

Również styl zakopiański wpłynął na wygląd i odbiór podhalańskiej przestrzeni, 

ponieważ charakterystyczne budynki, inspirowane stylem Witkiewicza, na stałe wpisały się w 

krajobraz Podhala i są najlepszą definicją tego miejsca – stanowią jego syntezę, gdyż Podhale 

jest hybrydą stworzoną z kultury góralskiej i jej młodopolskiego wyobrażenia. Styl ten na tyle 

zdominował region, iż każda budowla wzniesiona w innej estetyce (a jest ich bardzo mało) 

wydaje się nienaturalna i niepasująca do otaczającej ją przestrzeni.886 Trudno sobie nawet 

wyobrazić, aby na Podhalu znajdowały się obiekty, choć w niewielkim stopniu nienawiązujące 

do zdobnictwa góralskiego;887 każdy budynek, odbiegający od stylu zakopiańskiego szpeci w 

oczach nawet największego „cepra” przestrzeń podhalańską. 

                                                 
885 Wielu przyjezdnych miało świadomość autentycznej sytuacji społeczno-gospodarczej, panującej na Podhalu 
pod koniec XIX stulecia. Jeszcze raz warto podkreślić, że również pisarze mitologizujący region ukazywali jego 
prawdziwe oblicze. 
886 Zob. Antoni Jacek Koseski, Gdynia i Zakopane – „Styl zakopiański”, modernizm, funkcjonalizm, podobieństwa 
i różnice, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2016, t. 61, z. 2, s. 75 – 82.  
887 Szczególnie Podtatrze dba o styl architektoniczny – im dalej na północ, tym normy budowlane są w tym 
względzie łagodniejsze, czego najlepszym przykładem jest nowopowstający budynek teatru „Rabcio” w Rabce-
Zdroju, który mimo tego, że graniczy z zabytkowym kościółkiem wzniesionym w stylu regionalnym w 
siedemnastym stuleciu, to budowany jest w oderwaniu od tradycji góralskiej; większość górali uważa, że szpeci 
on przestrzeń (nazywany jest przez złośliwych „klockiem”). 
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 Literatura i sztuka końca XIX wieku w znacznym stopniu ukształtowały tożsamość 

przestrzeni podhalańskiej oraz jej rozumienie, które obecnie, nie licząc drobnych zmian 

spowodowanych rozwojem technologicznym oraz sytuacją społeczno-polityczną, jest podobne 

do tego sprzed stu lat. Zmienił się jednak sam odbiór górali – przybywający pod Giewont 

turyści widzą w nich znacznie więcej przywar, z których wiele również zostało wykreowanych 

przez literaturę; współcześnie szczególnie popularne są stereotypy, mówiące, że górale są 

chętni do bijatyki (i to pod byle pretekstem), często i mocno nadużywają alkoholu oraz, że 

pożądają dóbr materialnych (zwłaszcza od napływających na Podhale turystów). Podhalanie są 

odbierani jako Polacy, lecz nie traktuje się ich jak praojców narodu. Budzą w przyjezdnych 

zaciekawienie, rozmaite sympatie, a czasem antypatie, jednak nikt nie widzi w nich wzoru 

godnego naśladowania; Polacy już od dawna nie traktują Zakopanego jako azylu polskości.888  

Ukształtowana, w znacznej mierze przez młodopolskich pisarzy, tożsamość Podhala 

przetrwała próbę czasu: Podhalanin spoglądając na Tatry mówi „moje góry”, z kolei turysta 

patrząc na nie powie „nasze góry”; Podhale dla górali jest domem, dla Polaków spoza regionu 

miejscem wypoczynku i przestrzenią godną odwiedzenia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
888 Ciekawą rzeczą jest fakt, iż jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (aż do zabójstwa Andrzej 
Kolikowskiego, noszącego pseudonim. „Pershing”, które miało miejsce w 1999 roku) Zakopane było w obrębie 
subkultury przestępczej miejscem neutralnym dla polskiej mafii, toteż młodopolski mit azylu, miejsca 
jednoczącego Polaków, co paradoksalne, w jakimś stopniu przetrwał do końca XX wieku.  



247 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura młodopolska, związana z Tatrami, budowała świat przedstawiony w oparciu 

o dwa rodzaje przestrzeni. Pierwszym była przestrzeń tatrzańska, za sprawą której 

powstawały utwory, bazujące wyłącznie na górach, pisane w oderwaniu od tradycji 

podhalańskiej. Drugi stanowiła przestrzeń podhalańska – autorzy odwoływali się 

jednocześnie do Tatr i folkloru podhalańskiego; azymut geograficzny nierozerwalnie wiązał się 

z kulturą regionalną. 

Teksty, dotyczące przestrzeni tatrzańskiej opiewały zazwyczaj urodę gór, szukały w 

nich ucieczki od cywilizacji lub stały na usługach idei, takich jak mesjanizm tatrzański; 

najczęściej były to dzieła liryczne, nawiązujące do „stołów ofiarnych” czy „wolności ołtarzy”, 

bez odwołań do folkloru i górali. Z kolei utwory, bazujące na przestrzeni podhalańskiej, w 

mniejszym lub większym stopniu łączyły, obraz miejsca z wizerunkami autochtonów. Autorzy 

spoglądali na Tatry poprzez filtr góralszczyzny, ozdabiając poruszane przez siebie treści kultury 

i tradycji podhalańskiej, tudzież samych górali, lub rozwijali problematykę dzieła 

(narodowowyzwoleńczą, filozoficzną, egzystencjalna, rozrywkową) w oparciu o folklor, 

wykorzystywany i modyfikowany wedle upodobań artysty. 

Przestrzeń górska w literaturze końca XIX wieku (zarówno tatrzańska, jak i 

podhalańska) charakteryzuje się multiznaczeniowością, nabierającą nowych sensów wraz z 

nowymi generacjami i epokami. Te same elementy przestrzeni są symbolami, czy też 

alegoriami dla rozmaitych idei. Poszczególne lokalizacje mogły być przeklęte, jak i święte, 

budzić strach lub zachwyt. Artyści nadawali poszczególnym miejscom specyficzne 

nacechowanie w zależności od wyobraźni i własnych potrzeb, jednak na niejednoznaczny 

odbiór Tatr duży wpływ miała specyfika przestrzeni. W tym miejscu trzeba przytoczyć, 

przywołane już w niniejszej rozprawie, stwierdzenie, które mimo swej oczywistości wydaje się 

kluczem do rozumienia literackiej przestrzeni gór końca XIX wieku: przestrzeń nie jest ani zła, 

ani dobra, zaś jej znaczenie zależy od ludzkiej interpretacji – miejsca są segmentami, których 

suma tworzy region, stanowią one części struktur intelektualnych, ideologicznych oraz 

estetycznych, istniejących w literaturze Młodej Polski. 
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Zainteresowanie Podhalem nie skończyło się wraz z epoką Młodej Polski. Podczas I 

wojny światowej Zakopane praktycznie nie ucierpiało; w stolicy Tatr, obok turystów, pojawili 

się ranni żołnierze, wracający do zdrowia. Dzięki zaradności górali, przyjezdnym nie 

doskwierał głód, kawiarnie wypełnione były turystami, kwitło życie towarzyskie. Wśród 

licznych gości można było odnaleźć Tetmajera, Struga i Żeromskiego, który w sierpniu 1915 

roku wygłosił ważny odczyt, noszący tytuł Literatura a życie polskie. Autor zapowiedział w 

nim między innymi powstanie literatury wolnej od kwestii narodowo-wyzwoleńczych, mocno 

związanych dotąd z przestrzenią podhalańską.889 

Po odzyskaniu niepodległości w Zakopanem kwitło życie polityczne. 10 października 

1918 roku pojawił się pod Tatrami manifest Rady Regencyjnej, zaś trzy dni później utworzono 

Radę Narodową, na czele której stanął Żeromski.890 Region cieszył się dużą popularnością, 

choć trzeba przyznać, że intelektualna i kulturowa ranga miejscowości znacznie osłabły. 

Przyjezdni spragnieni byli przede wszystkim wypoczynku i rozmaitych, niekoniecznie 

ambitnych, przyjemności. Góry ulegały coraz większej komercjalizacji i mechanizacji 

(powstały między innymi kolejki na Gubałówkę oraz Kasprowy Wierch).891 Zakopane zostało 

wręcz zalane turystami, o czym pisał Andrzej Strug: 

 

     U Pchełki ludzie się dusili. Na olbrzymiej werandzie, oszklonej i brudnej 
jak hala wielkiego dworca kolejowego, w ścisku i gwałcie setek głosów, przy 
hałaśliwie grzmiącej orkiestrze, w salonach przyległych, w bufecie, w sali 
bilardowej, wszędzie, gdzie było bodaj trochę miejsca, tkwili ludzie, jedząc, 
pijąc, gadając, bawiąc się, plotkując, nudząc się i oglądając nawzajem. […] 
     Tysiące ludzi ugrzęzło w błocie. Kulili się z zimna po „letnickich” 
chałupach w stylu zakopiańskim, a bez pieców, umierali z melancholii na 
dalekich Krzeptówkach, w Kościeliskach, na Sobickowej, na Skibówkach, na 
Żywczańskiem, na Gubałówce, na Bystrem, na Pardałówce, na Olczy, w 
Poroninie.892 

 

Podhale stało się przestrzenią komercyjnego wypoczynku, turyści opanowali niemal całe 

Podtatrze. Zmalało jednocześnie zainteresowanie samymi Tatrami, gdyż przyjezdni bardziej 

cenili kawiarnie przy Krupówkach, niż górskie szczyty, co nie przeszkadzało im w snuciu 

przechwałek na temat niebezpiecznych wspinaczek, jakie rzekomo odbyli. Wyłoniła się 

                                                 
889 Zob. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2012, s. 9 – 10.  
890 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2005, s. 189. 
891 Przybywało pensjonatów, domów wypoczynkowych, kwitł handel i usługi. Jednocześnie wielu górali cierpiało 
biedę, do czego przyczynił się między innymi fakt, że na Podhalu osiadało na stałe coraz więcej ludzi z głębi 
Polski, otwierając własne biznesy. Ponadto załamanie gospodarcze, jakie miało miejsce w latach trzydziestych 
XX wieku, dotknęło region, co nie zmienia faktu, że górale dbali o własne interesy oraz dziedzictwo, czego 
najlepszym dowodem jest działalność Związku Podhalan pod patronatem Władysława Orkana. (Zob. Stanisław 
Piotrowski, Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej, dz. cyt., s. 348 – 355.) 
892 Andrzej Strug, Zakopanoptikon, Kraków 1989, s. 90 – 91. 
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opozycja miasto – natura.893 Młodopolanie nastawieni byli na bliski kontakt z przyrodą – 

szukali w przestrzeniach górskich ciszy, nadziei, ukojenia i odpoczynku od cywilizacji. W 

dwudziestoleciu międzywojennym, napływający pod Giewont turyści przesiadywali w 

zakopiańskich restauracjach, ceniąc sobie przede wszystkim przestrzeń miejską. Jak pokazuje 

przytoczony wyżej cytat, osłabieniu uległo także zainteresowanie folklorem góralskim, gdyż 

turyści woleli nudzić się po stancjach „oglądając się nawzajem”, niż zgłębiać kulturę góralską. 

 W tym czasie Zakopane stało się stolicą sportów zimowych, zwłaszcza narciarstwa: 

 

     Zakopane lat 20. I 30. pełniło funkcję uzdrowiskową, letniskową i 
turystyczną. Równocześnie przekształciło się w modną stolicę sportów 
zimowych, „polskie Davos”, jak wówczas pisano. Dawniej przyjeżdżano tu 
głównie latem. Już w połowie lat 20. Były dwa sezony – letni i zimowy.894 

 

W 1920 roku zorganizowano mistrzostwa Polski, zaś w 1929 i 39 roku odbyły się mistrzostwa 

świata FIS. Rosnące zamiłowanie do aktywności fizycznej wpłynęło na wygląd przestrzeni 

podhalańskiej, z tego względu, iż pojawiły się trasy narciarskie oraz skocznie (w 1925 roku 

została oddana do użytku Wielka Krokiew).895 Dużym zainteresowaniem cieszyło się także 

taternictwo, czemu przysłużył się Mieczysław Świerz. Rozkwit wspinaczki również odcisną 

swoje ślady w przestrzeni, ponieważ pojawiły się schroniska (między innymi Murowaniec na 

Hali Gąsienicowej), wytyczano i oznaczano szlaki, mocowano w skałach łańcuchy, ułatwiające 

wspinaczkę itp.896 

Równocześnie osłabło artystyczne zainteresowanie górami ze strony artystów, 

pochodzących z głębi Polski. Dla młodego pokolenia literatów międzywojennych, przestrzeń 

tatrzańska nie były już tak atrakcyjna, jak dla młodopolan, przez których tematyka podhalańska 

została mocno wyeksploatowana. Odzyskanie niepodległości, nowe realia społeczne, coraz 

bardziej napięta i niepokojąca sytuacja polityczna w Europie znajdowały swoje miejsce na 

kartach międzywojennej literatury. Ze starszego pokolenia pisarzy tylko autor Komorników 

kontynuował problematykę góralską; nie oznacza to, że pod Tatrami zabrakło artystów,897 

zwłaszcza reprezentantów kolejnych generacji, by przywołać takie nazwiska jak Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, Karol Szymanowski, Jarosław Iwaszkiewicz czy, pochodzący z Krakowa, 

                                                 
893 Zob. Irena Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu, [w:] Problemy 
literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod red. E. Jankowskiego i J. Kulczyckiej-Saloni, Wrocław 1984, s. 197 
– 222. 
894 Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 192. 
895 Tamże, s. 192. 
896 Tamże, s. 133 – 134. 
897 Jak podaje Antoni Kroh, w latach 20. i 30. większość przyjezdnych artystów pochodziła z Warszawy (Zob. 
Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 198.).  
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Jerzy Mieczysław Rytard.898 Literaci w dalszym ciągu sięgali do tematyki podhalańskiej, 

jednak unikali młodopolskich wzorców, szukając nowej estetyki, nowego języka. Większość 

utworów powstałych w tym czasie nie obroniła się przed wpływem tatrzańskiej literatury 

przełomu XIX i XX wieku. Chęć unowocześnienia tekstów,899 powodowana między innymi 

fascynacją rozwojem i mechanizacją, sprawiła, że obrazowe przedstawianie przestrzeni nie 

było dla pisarzy atrakcyjne. Zarówno futuryści, jak również ekspresjoniści900 podejmowali 

próby stworzenia nowego sposobu mówienia o Tatrach.901  

Mimo widocznego spadku artystycznego zainteresowania górami, kultura podhalańska 

stawała się dobrem ogólnonarodowym (zagościła nawet w polskich szkołach).902 W 

Zakopanem nie zabrakło ludzi, dbających o region. W tym miejscu trzeba przywołać sylwetkę 

Heleny Roj-Kozłowskiej, wywodzącej się ze starego, góralskiego rodu Gąsieniców. Prócz 

działalności artystycznej, Kozłowska założyła, przy współpracy Związku Górali, pierwszą na 

Podhalu, amatorską grupę teatralną. Zajmowała się reżyserią sztuk ściśle związanych z kulturą 

Podtatrza. W latach 1918 – 1921 trupa wystawiła, na różnych scenach Polski, sztukę 

zatytułowaną Janosik, promując tym samym folklor góralski.903 Niezwykle ważnym 

działaczem na rzecz Podhala był również Jan Gwalbert Pawlikowski, który zasłynął jako 

wybitny działacz Towarzystwa Tatrzańskiego (napisał jego program), autor doktryny ochrony 

przestrzeni górskich oraz etosu wspinaczki. W latach 1923 – 1924 redagował czasopismo 

„Wierchy”, cieszące się dużym prestiżem.904 Z kolei jego syn, Jan Henryk Gwalbert 

Pawlikowski, podobnie jak cała rodzina, związany z wyjątkowym zakopiańskim miejscem, 

Kozińcem i położoną tam słynną Willą Pod Jedlami, był autorem wielu artykułów o tematyce 

regionalnej, a także zapomnianej powieści – sagi góralskiego rodu Cisonie.905     

Pod Giewontem odbywały się liczne imprezy, takie jak Święto Gór, mające miejsce w 

roku 1935 i promujące folklor, zaczynając od Huculszczyzny, na Śląsku Cieszyńskim kończąc. 

Popularnością cieszył się także Karnawał Zakopiański, a zwłaszcza organizowane na śniegu 

wyścigi motorowe oraz samochodowe (trasa prowadziła od Zakopanego do Morskiego Oka).906 

                                                 
898 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 348 – 355. 
899 Tadeusz Bocheński zauważył, że spadek popularności motywu Tatr wiązał się z rozwojem realizmu, jaki miał 
miejsce po I wojnie światowej. (Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 482.) 
900 Zob. Jerzy Kwiatkowski, dz. cyt., s. 86 – 94. 
901 Zob. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 481 – 483, 499. 
902 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 348 – 355. 
903 http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/helena-roj-kozlowska (odczyt z dnia 26 maja 2018) 
904 Tatry i górale w literaturze polskiej, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 
XVI. 
905 https://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/168310,Jan-Gwalbert-Pawlikowski (odczyt z dnia 26 maja 2018) 
906 Zob. Antoni Kroh, dz. cyt., s. 194. 
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Podczas II wojny światowej,907 ze względów politycznych i prowadzonych działań 

wojennych, literatura niemal całkowicie zignorowała przestrzeń podhalańską.908 Już 1 września 

1939 roku, wojska niemieckie i słowackie zajęły Zakopane i Nowy Targ. Walki obronne 

toczyły się w okolicy Wysokiej, Jordanowa, Chabówki oraz Spytkowic. 21 września Słowacja 

otrzymała od Niemiec Orawę i Spisz, z kolei naziści zajęli sanatoria w Szczawnicy i Rabce, 

prócz tego liczne pensjonaty, domy wypoczynkowe, sklepy, a w późniejszym czasie sierocińce 

i szpitale. Ruszyła akcja germanizacyjna – okupant przemianował Szkołę Przemysłu 

Drzewnego w Zakopanem na Berufsfachschule für Goralische Volkskunst, w której wykładano 

w „języku góralskim”, co spotkało się z drwinami i krytyką.909 Zmienił się także wygląd 

Zakopanego; pojawiły się nazistowskie flagi, swastyki, zaś obok gwary słychać było język 

niemiecki. 

Pod Tatrami istniał silny ruch oporu, zaś przez Podhale prowadziły szlaki przerzutowe 

(zidentyfikowano imiona i nazwiska trzydziestu siedmiu kurierów tatrzańskich, wśród których 

było pięć kobiet); Józef Krzeptowski trasę Zakopane – Budapeszt przebył przeszło pięćdziesiąt 

razy zarówno zimą, jak i latem. Największą organizacją była Konfederacja Tatrzańska, której 

aktywność przypada na lata 1940 – 1942; prowadziła ona działalność wywiadowczą, 

partyzancką, dokonywała sabotaży, wydawała czasopisma oraz ulotki.910   

Po wojnie Podhale (podobnie jak cały kraj) cierpiało głód i nędzę, stając się przestrzenią 

biedy i cierpienia. Obok problemów gospodarczych pojawiły się także polityczne, gdyż wielu 

Polaków nie wybaczyło góralom Goralenvolku.911 Pod Tatry wracało jednocześnie życie 

kulturalne. Wielu artystów przyjechało do Zakopanego, by opiewać piękno gór – wśród nich 

znaleźli się między innymi Julian Tuwim, Julian Przyboś, Jerzy Harasymowicz. Ożywiła się 

także literatura regionalna tworzona przez takich poetów, jak Andrzej Skupień-Florek, 

Stanisław Nędza-Kubiniec, Hanka Nowobielska.912  

                                                 
907 Tuż przed wybuchem II wojny światowej, górale wykazali się dojrzałością polityczną oraz patriotyczną, 
wpierw biorąc udział w zbiórce pieniędzy na rzecz obronności kraju, później zaciągając się do wojska. Już w 
pierwszych dniach wojny, niemieckie oddziały zajęły Zakopane. Naziści bardzo szybko rozpoczęli akcję 
propagandowa,907 mającą stworzyć na Podhalu nową nację, kryjącą się pod nazwa Goralenvolk, rozkwitającą za 
sprawą działalności niemieckiego szpiega Witalisa Wiedera, który znalazł zwolenników w postaci 
zdemoralizowanych górali, takich jak Wacław Krzeptowski i Józef Cukier. Fakt, iż naziści mieli wobec górali 
osobne plany germanizacyjne świadczy, że również oni zobaczyli w nich coś wyjątkowego. (Zob. Wojciech 
Szatkowski, Goralenvolk. Historia zdrady, Zakopane 2012, s. 5 – 20.)  
908 Chaos informacyjny oraz brak wiarygodnych źródeł spowodowały, że Polacy z głębi kraju zaczęli spostrzegać 
górali jako zdrajców. Ostatecznie Podhalanie nie ulegli niemieckiej propagandzie; pod Tatrami działali miejscowi 
partyzanci, organizujący akcje konspiracyjne. ( Zob. Antoni Kroh, dz. cyt., s. 370 – 377.) 
909 Zob. Antoni Kroh, dz. cyt., s. 223, 227 – 228.  
910 Tamże, s. 237. 
911 Zob. Stanisław Piotrowski, dz. cyt., s. 397 – 398. 
912 Tamże, s. 410 – 411. 
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Zakopane, Bukowina, Szczawnica, Czorsztyn oraz Rabka stały się centrami turystyki. 

Na drodze do Morskiego Oka, w Kirach i Kuźnicach pojawiły się niezliczone ilości autokarów 

wycieczkowych; utworzono Fundusz Wczasów Pracowniczych, organizujący pensjonaty i 

domy wypoczynkowe, do których zjeżdżali turyści z całej Polski nazywani przez górali 

„stonką”. 913 Przestrzeń podhalańska uległa jednocześnie licznym przekształceniom: 

 

     Druga połowa XX w. to czas zasadniczych przeobrażeń cywilizacyjnych na 
Podhalu: elektryfikacja, uprzemysłowienie, drogi, przychodnie, szkoły. […] 
W Bukowinie, Kościelisku, Krościenku, na Kowańcu otwarto nowe 
prewentoria, w Rabce i Szczawnicy zwiększyła się ilość miejsc sanatoryjnych. 
W Tatrach stanęły nowe schroniska: na Polanie Chochołowskiej, Hali Ornak, 
Hali Kondratowej, w Pięciu Stawach Polskich. W Zakopanem Dom Turysty i 
ośrodek sportów zimowych, w Nowym Targu sztuczne lodowisko.914 

 

Literatura ogólnonarodowa w dalszym ciągu nie interesowała się zbytnio Podhalem, co 

wiązało się przede wszystkim z sytuacją polityczną kraju, ingerującą w sztukę, by wspomnieć 

realizm socjalistyczny. Rozwijało się jednocześnie piśmiennictwo artystyczne autochtonów; z 

roku na rok przybywało ludzi wykształconych, świadomych swego dziedzictwa i konieczności 

pielęgnacji tradycji podhalańskiej. 

Obecnie Podhale jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce, z kolei kultura 

góralska niezmiennie cieszy się dużym uznaniem, aczkolwiek należy zaznaczyć, iż jest to sława 

zawierająca się przede wszystkim w granicach kultury popularnej, czego dowodem są ciągle 

powstające zespoły pop-folkowe. Elementy tradycji podhalańskiej obecne są w massmediach 

oraz popkulturze, co dotyczy przede wszystkim wspomnianego przemysłu muzycznego oraz 

filmowego (zwłaszcza komediowego, by przywołać tylko takie produkcje jak „Sprawa się 

rypła” czy „Szpilki na Giewoncie”). Pomimo tego, wpływ kultury góralskiej na kulturę 

ogólnopolską znacznie osłabł, do czego przyczyniła się zmiana sytuacji politycznej oraz 

komercjalizacja gór. Turystyka stała się podstawowym źródłem dochodu dla miejscowych, zaś 

góralszczyzna towarem – ambitne wyroby rzemiosła artystycznego gubią się w tłumie 

tandetnych pamiątek sprzedawanych między innymi na Krupówkach, gdzie, obok ciupagi i 

kapelusza góralskiego, można kupić smoki, trupie czaszki, postaci z kreskówek, roboty, 

dinozaury, miecze świetlne, wisiorki, amorki i wiele innych gadżetów, które prócz napisu 

„ZAKOPANE” nie mają nic wspólnego z regionem.915  

                                                 
913 Zob. Antoni Kroh, Tatry i Podhale, dz. cyt., s. 243. 
914 Tamże, s. 245 – 246.  
915 Zob. Maria Tarnogórska, Dowcipy o góralach a tak zwany duch góralszczyzny, dz. cyt., s. 217. 
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Niegasnąca popularność Podhala oraz jego marka, przynosząca niemałe zyski, 

spowodowały „rozciągnięcie” kulturowej granicy regionu. Aby spróbować oscypka, nie trzeba 

jechać na Podhale, lecz wystarczy przejść się na rynek w Krakowie (przy odrobinie szczęścia 

można skosztować tego góralskiego specjału nawet nad Bałtykiem). Wielu mieszkańców 

terenów, ciągnących się od Zakopanego, po Kraków, od Nowego Sącza, po Śląsk, mniej lub 

bardziej, uważa się za górali, co bez najmniejszej wątpliwości wiąże się również ze 

stereotypami, mającymi swe źródło w Młodej Polsce. Być góralem, w świadomości Polaków, 

znaczy mieć fantazję, charakter, spryt, charyzmę, zdolności artystyczne, gorące serce oraz 

ciężką rękę. Nie można też zapominać o negatywnych stereotypach, takich jak pieniactwo, 

pijaństwo, chciwość, materializm czy zazdrość. O tym, że ukształtowany na przełomie XIX i 

XX wieku stereotyp górala w dalszym ciągu obecny jest we współczesnym społeczeństwie 

polskim, najlepiej świadczą poniższe słowa Władysława Motyki: 

 

     Góral polski, jaki jest każdy wie. Podziwiany jest za zaradność i gospodarność, za 
przywiązanie do wiary, tradycji i ojcowizny. Dla kontrastu przypina mu się łatkę 
skorego do bitki, wypitki i rubasznego humoru. Owszem, góral towarzyski i gościnny 
jest, zabawić się i pośpiewać lubi, ale gdyby na tym kończyło się jego żywobycie, czy 
byłby obiektem zachwytów całej Polski i świata? W końcu góral polski swoją 
filozofię ma!916 

 

Z kolei Antoni Kroh wypowiadał się w tej kwestii w następujących słowach: 

 

     Góral podhalański – honorny, inteligentny, religijny, odważny, duchowo 
niezależny, utalentowany, godzien respektu, ani odrobinę nie kiczowaty ani 
farbowany, kazby ta – stał się dla mnie oczywistością, punktem odniesienia.917    

 

Równie mocno zakorzenił się stereotyp estetycznego odbioru góralszczyzny: 

 

     Piękne dlatego, ze góralskie, czyli odwieczne, archaiczne, homeryckie, 
cudem przetrwało do naszych czasów. Piękne, ponieważ twierdzili tak 
najwięksi polscy artyści. Piękne, bo cudzoziemcy się zachwycają. Piękne, bo 
wypada mówić, że piękne. Taki pogląd obowiązuje w Polsce od ponad stu lat 
i bardzo dobrze, niechaj żyje jak najdłużej, bo przynosił i wciąż przynosi 
błogosławione skutki. 
     Coraz częściej słychać głosy przeciwne. Zachwyt nad góralszczyzną 
najwyraźniej minął swoje apogeum, ale wciąż trwa, ze starego nawyku.918 

  

Mit Podhala został stworzony w Młodej Polsce, uwewnętrzniony przez górali i 

przekazany dalej jako żywy, lecz w innej formie. „Ceper” XXI wieku nie żyje już 

                                                 
916 Śpiewnik górali polskich, wyb. i oprac. Władysław Motyka, Milówka 2012, s. 5.  
917 Antoni Kroh, Za tamta górą, Warszawa 2016, s. 121. 
918 Tegoż, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, bmw 2013, s. 171. 
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młodopolskim mitem Podhala w jego pierwotnej postaci, widząc w przestrzeni podhalańskiej 

atrakcję, za który płaci niemałe pieniądze, jednocześnie myśli o góralach i górach poprzez 

ciągle ewoluujący, podhalański mit Młodej Polski. 

Na przełomie XIX i XX wieku Podhale było rezerwatem polskości. Zjeżdżali tu ludzie 

z całego kraju, chcąc zobaczyć pra-Polaków obdarzonych wszystkimi możliwymi cnotami. 

Dziś, przeszło sto lat po epoce Młodej Polski, Zakopane w dalszym ciągu jest odwiedzane przez 

rzesze turystów, z tą różnicą, iż zmienił się cel wizyt. Miasto dawno przestało być kulturową 

stolicą Polski, mimo iż na jego terenie działają instytucje i tworzy wielu znakomitych artystów; 

współczesny Polak udaje się w Tatry przede wszystkim z dwóch powodów: po pierwsze dla 

odpoczynku, po drugie dla zabawy.  

Obecnie wiele górskich miejscowości szuka własnych korzeni, odłączając się do coraz 

hałaśliwszego Podhala, by przywołać Zagórzan dumnych ze swojego pochodzenia oraz 

tradycji. Górale z Rabki nie chcą naśladować zakopiańskich wzorców, koncentrując się na 

własnej tożsamości, czego najlepszym dowodem jest działalność takich placówek, jak Muzeum 

im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, rosnąca liczba publikacji regionalnych i naukowych, 

ale przede wszystkim świadomość miejscowej ludności przywiązanej do własnych tradycji.  

Bez wątpienia młodopolska fascynacja góralami różniła się od panującej wówczas 

chłopomanii za sprawą azymutu geograficznego. Sam fakt mieszkania w górach nobilitował 

autochtonów, jednocześnie charyzma góralszczyzny nierozerwalnie połączyła górujące nad 

Zakopanem szczyty z kultura podhalańską. Tatry bez górali byłyby zupełnie innym miejscem 

– trudno powiedzieć jakim… w dalszym ciągu pięknym, aczkolwiek z całą pewnością nie na 

tyle atrakcyjnym, by młodopolanie zakochali się w nim bez pamięci. Maria Małanicz-

Przybylska zauważyła, że: 

 

     Mit góralski jest piękny i wciąż krzepi polskie serca. Jednak mimo pokusy 
przyjęcia go za dobrą monetę (czyli prawdę) warto się zastanowić, czy 
mieszkaniec Tatr, o jakim czytamy w tekstach z XIX i początku XX wieku, w 
ogóle kiedykolwiek istniał, a jeśli istniał, to czy od zawsze. Ja jestem skłonna 
przyjąć założenie, że „Góral” stał się „Góralem”, „Podhale” – „Podhalem”, a 
„góralszczyzna” – „góralszczyzną” dopiero wtedy, gdy zostały one odkryte 
przez „nas” – miejskich inteligentów, romantycznych patriotów, „rzesze 
zapaleńców”. „Góral” stał się „góralem” wtedy, gdy jego obyczaje, 
architektura, sztuka, muzyka, charakter i wygląd zostały zbadane, a 
przynajmniej opisane.919 

 

                                                 
919 Maria Małanicz-Przybylska, Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna, Warszawa 
2018, s. 31 – 32.  
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Bez  najmniejszych wątpliwości młodopolska popularyzacja regionu, jak również ukazujące 

się w tym czasie publikacje naukowe rozsławiły Podhale, jednak „góral’” stał się 

„GÓRALEM”, przede wszystkim za sprawą wrażliwości i wyobraźni artystów przełomu XIX 

i XX wieku. 
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