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Przedmowa

I	cóż	te	Tatry	mają	tak	cudownie	przyciągającego	do	siebie,	że	się	za	

niemi	tęschni,	jakby	za	ukochaną	osobą?	jakaż	siła	zwabia	tam	ludzi	naj-

rozmaitszego	zatrudnienia,	usposobienia,	płci	i	wieku?	Uczeni,	badacze	

przyrody,	artyści,	poeci,	miłośnicy	pięknej	natury	dążą	do	Tatr,	jakby	do	

skarbnicy	dziwów,	 a	wracają	 ztamtąd	owiani	urokiem	niepojętym	dla	

tych,	co	tam	nie	byli 2.	

Słowa	te	wyszły	spod	pióra	Walerego	Eljasza,	wielkiego	miłośnika		
i	znawcy	Tatr,	jednego	z	głównych	bohaterów	naszej	opowieści.	Jak	
brzmi	odpowiedź	na	postawione	przez	niego	pytania?	Co	nas	przycią−	
ga	do	Zakopanego,	miejscowości	na	pozór	niczym	się	niewyróżniają−	
cej.	Co	takiego	magicznego	jest	w	tym	skrawku	naszej	ojczyzny?	Czego	
szukamy	w	górach,	wspinając	się	mozolnie	na	przełęcze	i	wierchy	ta-
trzańskie?	Czy	chcemy	nasycić	oczy	pięknym	widokiem,	wsłuchać	się		
w	szum	potoków,	odurzyć	zapachem	kosówki?	A	może	po	prostu	spraw-
dzić	swoje	siły	fizyczne	w	zapasach	z	granitem	Tatr,	pokonać	własną	
słabość,	czasem	obawy,	a	nawet	strach?	Każdy	z	nas	ma	swoją	własną	
odpowiedź	na	te	pytania,	odpowiedź	ukrytą	gdzieś	głęboko	w	sercu		
i	duszy,	bo	jak	pięknie	napisał	Władysław	Krygowski,	dla jednych góry  
są tylko rumowiskiem głazów, dla drugich najwspanialszą architektu− 
rą ponad przemijaniem i trwaniem, dla innych wiecznym niedosytem  
i niespełnieniem 3.

Dzisiejsze	Tatry	pocięte	siecią	znakowanych	ścieżek	turystycznych,	
z	wygodnymi	schroniskami,	w	których	można	się	przespać	i	pożywić,	
nie	budzą	w	nas	większych	obaw.	Trudniejsze	miejsca,	jak	Orla	Perć,	
Zawrat	czy	Rysy	ubezpieczone	są	łańcuchami	i	klamrami.	Wędrując	po	
górach,	spotykamy	liczne	drogowskazy,	wyznaczające	kierunek	mar-
szu.	W	księgarni	można	znaleźć	różnorodne	przewodniki	i	mapy.	Do	
dyspozycji	mamy	coraz	lepsze	wyposażenie,	zapewniające	nam	wy-
godę	i	bezpieczeństwo.	Doświadczony	turysta	nie	może	się	dziś	obyć	
bez	ciepłego	polaru,	butów	na	wibramie,	bez	wygodnego	plecaka		
i	kurtki	odpornej	na	deszcz	i	wiatr.	Jednak	nie	zawsze	Tatry	były	tak	
łatwo	dostępne.	W	połowie	dziewiętnastego	wieku,	w	większej	części	
słabo	poznane,	budziły	wśród	amatorów	górskich	wędrówek	ogromny	
szacunek,	a	nawet	bojaźń.	Brak	przetartych	ścieżek	oraz	drukowanych	

po lewej: 

Na przełęczy Lodowej 
wśród świeżo w lecie 
spadłego śniegu,  

fot. zakład 

Bizańskich1,  1895, 

archiwum ODT TPN, 

zbiory Paryskich
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przewodników i map zmuszał podróżników do korzystania z pomocy 
górali, bez których nie mogła się obyć żadna wycieczka. 

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, nie jest historią turystyki 
tatrzańskiej ani taternictwa, nie jest też historią Zakopanego, choć spo - 
ro o nim piszę. Jest raczej barwnym obrazem pionierskiej epoki zdo - 
bywania Tatr oraz portretem ludzi, którzy wędrowali po górach: gości 
zakopiańskich i przewodników góralskich. Nasza opowieść rozgrywa 
się w drugiej połowie XIX wieku, w okresie bodaj najważniejszym 
dla poznania Tatr i rozwoju Zakopanego. To właśnie po roku 1850 
pod Giewont zaczęli ściągać coraz liczniejsi goście, a na tatrzańskich 
ścieżkach, lub raczej bezdrożach, pojawili się pierwsi wędrowcy. 
Zmieniało się także samo Zakopane, z nikomu nieznanej wsi stało 
się popularnym letniskiem i główną bazą wypadową w góry. Budo-
wano coraz więcej domów przeznaczonych dla letników, otwierano 
pierwsze sklepy, restauracje i kawiarnie. Wieś powoli cywilizowała 
się, by w latach osiemdziesiątych XIX wieku stać się stacją klimatycz-
ną, a później letnią stolicą Polski. Z każdym rokiem zwiększała się 
frekwencja od 100 gości w roku 1870 do ponad 8000 na początku 
wieku XX. Góry powoli zaludniały się turystami, zaś rzadki począt-
kowo widok damskiej sukni przestał budzić zdumienie. 

Praca ukazuje Tatry i Zakopane widziane oczyma polskich tury-
stów i letników zakopiańskich. To oni przemawiają do Państwa z kart 
książki, to z nimi będziecie spacerować po Zakopanem i z nimi po wę-
drujecie w góry. Moja rola przy pisaniu książki była skromna i ogranicza-
ła się do wybrania najciekawszych tekstów ilustrujących tamtą epokę.  
A zapiski ówczesnych turystów są niezmiernie pasjonujące. Wprowadza-
ją nas w świat innych wartości, świat dawno już nieistniejący, który ni-
gdy nie powróci. Zachowane na pożółkłych kartach czasopism i książek 
wspomnienia, reportaże, opisy i listy stanowią kapitalne źródło wiedzy. 
Największą spuściznę pozostawił po sobie Walery Eljasz, który począw-
szy od roku 1870, publikował wspomnienia ze swych tatrzańskich 
wy cieczek w takich czasopismach, jak „Kłosy”, „Bluszcz”, „Biesiada Lite-
racka”, „Tygodnik Wielkopolski” czy wreszcie „Pamiętnik Towarzystwa 
Tatrzańskiego”. Teksty ilustrował własnymi rysunkami ukazującymi 
piękno gór oraz postacie przewodników góralskich i turystów. Eljasz był  
w tym czasie największym popularyzatorem Tatr w społeczeństwie 
polskim. Zupełnie wyjątkowe miejsce w literaturze tatrzańskiej zajmuje 
jego Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. Po raz pierw-
szy opublikowany w 1870 roku, stale uzupełniany i aktualizowany, 
doczekał się dalszych pięciu wydań, stając się pierwszym, na owe czasy 
pełnym i nowoczesnym źródłem wszelkich wiadomości o Zakopanem 
i Tatrach, wydawnictwem typu baedekerowskiego, znakomicie opro-
wadzającym ówczesnego turystę po najciekawszych partiach Tatr. Był 
– co ważniejsze, wydawnictwem uczącym patrzenia na góry, góra li, 
przyrodę i wartości górskiego świata 4. Dziś jest źródłem bezcennych in − 
formacji o Zakopanem i Tatrach. Inną bardzo ważną postacią była Maria 
Steczkowska, która już w latach pięćdziesiątych XIX wieku regularnie 
wędrowała po Tatrach dla własnej przyjemności, co zaowoco wało 
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napisaniem	niewielkiej,	lecz	bardzo	ważkiej	książki:	Obrazki z podróży 
do Tatrów i Pienin.	Ukazała	się	w	1858	roku	w	Krakowie	i	by	ła	pierw−	
szą	polską	książką	popularyzującą	 ten	zakątek	kraju.	W	1872	 roku	
ukazało	się	nowe,	poszerzone	wydanie.	Choć	nie	była	klasycznym	
przewodnikiem,	to	jednak	posiadała	cechy	tego	typu	literatury,	o	czym	
pi	sała	sama	autorka:	jak w pierwszem tak i w obecnem wydaniu „Ob
razki” nie są przewodnikiem w ścisłem słowa znaczeniu, lubo i pod 
tym względem starałam się podać niektóre wskazówki z własnego do
świadczenia 5. Oba	wydania	stały	się	klasycznymi	pozycjami	literatury	
tatrzańskiej	i	stanowią	bezcenne	źródło	wiedzy	dotyczącej	Zakopanego	
i	Tatr.	Ogromnie	ciekawego	materiału	z	lat	pięćdziesiątych	i	sześćdzie-
siątych	XIX	wieku	dostarczają	wspomnienia	Hieronima	Ciechanow-
skiego,	Michała	Bałuckiego	i	Kazimierza	Łapczyńskiego,	jak	również	
dwóch	„legendowych”	postaci	zakopiańskich:	ks.	Józefa	Stolarczyka		
i	Tytusa	Chałubińskiego.	Pierwszy	z	nich	opisał	swą	wycieczkę	na	Ger-
lach,	drugi	zaś	sześciodniową	„wycieczkę	bez	programu”,	która	stała	
się	wzorem	dla	innych	późniejszych	wypraw.	Bezcenny	materiał	fak-
tograficzny	zawierają	sprawozdania	z	prac	Towarzystwa	Tatrzańskiego,	
regularnie	publikowane	na	łamach	„Pamiętnika	TT”.	Nie	mniej	ciekawe	
wiadomości	można	odnaleźć	w	relacjach	autorów	mało	znanych,	a	na-
wet	anonimowych,	którzy	odwiedzali	Zakopane.	Ich	wspomnienia	pu-
blikowane	były	na	łamach	całkowicie	dziś	zapomnianych	periodyków,		
takich	jak:	„Zbieranka	literacka	na	korzyść	sierot”,	„Rozrywki	dla	młodo-
cianego	wieku”,	„Tydzień	Literacki,	Artystyczny,	Naukowy	i	Społeczny”	
czy	„Wieniec”.	Każda	znaleziona	tam,	nawet	najdrobniejsza	informacja	
czy	opinia,	doskonale	uzupełnia	barwną	mozaikę	XIX−wiecznej	tury-
styki,	którą	chciałbym	Państwu	zaprezentować.	

Odbędziemy,	jak	pisał	Władysław	Krygowski,	magiczną	podróż	do	
krainy	Kiedyś	–	Kiedyś.	Wraz	z	Walerym	Eljaszem	i	Michałem	Bałuckim	
wyruszymy	z	Krakowa	i	przez	dwa	dni	będziemy	jechać	trzęsącą	się	
góralską	furką	po	wyboistych	galicyjskich	drogach.	Wreszcie	dotrzemy	
do	ziemi	obiecanej,	do	Zakopanego.	Pokłonimy	się	Giewontowi	i	od-
wiedzimy	na	plebani	wielkiego miłośnika Tatr i znawcę, proboszcza	
zakopiańskiego	ks.	Józefa	Stolarczyka.	Wraz	z	Kazimierzem	Łapczyń-
skim	zamieszkamy	w	małej,	góralskiej	izbie,	a	w	niedzielę	pomodlimy	
się	w	modrzewiowym	kościółku	i	wysłuchamy	kazania	„Jegomości”.	
Gdy	ustali	się	pogoda,	wyruszymy	wreszcie	na strome szczyty gór.		
W	świat	turni	i	hal	powiodą	nas	góralscy	„herosi”,	Maciej	Sieczka	i	Ję	-	
drzej	Wala,	którzy	otworzą	przed	nami	czarowny	świat	pierwotnej	
tatrzańskiej	przyrody.	Znużeni	całodzienną	wędrówką	zasiądziemy	
wieczorem	przy	trzaskającej	watrze,	i	popijając	gorącą	herbę, wsłucha-
my	się	w	rozdzierające	tony	Sabałowych	gęślików.	Wreszcie,	otuleni	
pledem,	uśniemy	pod	troskliwym	okiem	wiecznie	czuwającego	górala.	
Rano,	zbudzeni	przenikliwym	chłodem,	ruszymy	dalej:	przez	Zawrat	
do	Morskiego	Oka,	na	Krywań,	Łomnicę,	Gerlach;	gdzie	oczy	poniosą,	
gdzie	dusza	zapragnie,	bez	ścieżek,	bez	granic.	W	zdartych	butach		
i	potarganej	odzieży,	zmęczeni,	lecz	syci	wrażeń	wrócimy	do	Zako-
panego,	by	po	kilku	dniach	znowu	pójść	w	Tatry	–	góry	niezwykłe.	

Przedmowa
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Literatura	dotycząca	dawnej	turystyki	tatrzańskiej	jest	bardzo	boga−	
ta,	 lecz	rozproszona.	Pierwszym	z	autorów,	który	podjął	się	trudu	
kompleksowego	opracowania	historii	poznania	Tatr	i	Zakopanego,	był	
literat	i	publicysta	Ferdynand	Hoesick.	Opublikował	w	latach	1920–
1931	czterotomowy	cykl	zatytułowany	Tatry i Zakopane. Przeszłość  
i teraźniejszość,	z	którego	największą	popularność	zyskała	część	trzecia	
pt.	Legendowe postacie zakopiańskie.	Ta	niezwykle	cenna	praca	daje	
obraz	poznania	Tatr	od	czasów	najdawniejszych	aż	do	lat	trzydziestych	
XX	wieku.	Hoesick	zamieszcza	w	niej	wiele	trudno	dostępnych	ma−	
teriałów,	cytując	obszerne	fragmenty	tekstów	bardziej	lub	mniej	zna-
nych	autorów.	Okres	po	II	wojnie	światowej	przyniósł	kilka	dalszych	
prac,	z	których	najważniejszą	jest	monografia	Bolesława	Chwaścińskie-
go	Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach.	Autor	dał	w	niej	syn−	
tetyczny	zarys	historii	zdobywania	Tatr	aż	do	lat	siedemdziesiątych		
XX	wieku,	zaś	rolę	jaką	odegrali	w	niej	przewodnicy,	omawia	Zofia	
Stecka	w	Historii przewodnictwa tatrzańskiego.	Taternictwu	kobie−	
ce	mu	poświęciła	swą	pracę	Od krynoliny do liny	Halina	Ptakowska−	
−Wy	żanowicz.	Historii	Zakopanego	poświęcone	są	dwie	książki	wy−	
bitnych	znawców	tej	tematyki,	Lidii	Długołęckiej−Pinkwart	i	Macieja	
Pink	war	ta	Zakopane od A do Z	oraz	Zakopane, przewodnik historyczny,	
który	doczekał	się	czterech	wydań,	oraz	dwutomowa	praca	pod	redak	−	
cją	Renaty	Dutkowej	Zakopane, czterysta lat dziejów.	Jednak	zupeł	−	
nie	wyjątkową	pozycję	zajmuje	książka	Romana	Hennela	Tatrami 
urzeczeni,	będąca	pierwszą	jak	dotychczas	tak	szeroką	prezentacją	
dziewiętnastowiecznych	oryginalnych	tekstów	dotyczących	tych	gór.	
Ozdobiona	licznymi	rysunkami	i	zdjęciami	z	tamtej	epoki	stanowi	pasjo−	
nującą	lekturę	dla	każdego	miłośnika	Tatr.	Wreszcie,	należy	wspo-
mnieć	o	niezwykle	cennych	materiałach	zachowanych	w	rodzinnych	
archiwach	kra	kowskiej	rodziny	Ciechanowskich,	przez	wiele	pokoleń	
związanej	z	Za	kopanem.	Senior	rodu	Hieronim	Ciechanowski,	po-
zostawił	po	sobie	obszerny	dziennik,	którego	fragmenty	dotyczące	
peregrynacji	tatrzańskich	ukazały	się	drukiem	w	latach	międzywo-
jennych.	Dzieje	poznawania	Tatr	przez	następne	pokolenia	rodziny	
Ciechanowskich	zosta	ły	opublikowane	przez	Jadwigę	Ciechanowską	
i	 Adama	 Czarnowskiego	 w	 książce	 Tatrzańskie lata,	 obejmującej	
zarówno	drugą	połowę	wieku	XIX	jak	i	wiek	XX.

Na	 zakończenie	 pozostawiłem	 sobie	 miły	 obowiązek	 złożenia	
podziękowań,	tym	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	powstania	
mojej	książki.	Przede	wszystkim	dziękuję	moim	Rodzicom	za	to,	że	
pokazali	 mi	 cudowny	 świat	 Tatr.	 Dziękuję	 Krzysiowi	 Pietruszew-
skiemu	za	niestrudzone	propagowanie	książki	już	w	czasie	jej	pow-
sta		wania,	 a	 Panu	 dr.	 Jánowi	 Gašparowi	 za	 przekazanie	 cennych	
in	formacji	i	zgodę	na	wykorzystanie	widokówek	tatrzańskich	z	jego	
zbiorów.	Serdeczne	podziękowania	składam	Dyrekcji	Tatrzańskiego	
Parku	Narodowego	za	zainteresowanie	się	moją	pracą	i	decyzję	o	jej	
druku,	Panu	Zbigniewowi	Ładyginowi	za	ogromny	wysiłek	włożony	
w	jej	redagowanie,	a	pracownikom	lookStudia	–	za	niezwykle	sta-
ranne	przygotowanie	pracy	do	druku.	Dziękuję	recenzentom,	Panu	
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Wiesławowi	A.	Wójcikowi,	 redaktorowi	 „Wierchów”	 i	Wiesławowi	
Siarzewskiemu,	 kierownikowi	Ośrodka	Dokumentacji	 Tatrzańskiej	
TPN	za	życzliwość	 i	 cenne	uwagi,	które	pozwoliły	nadać	książce	
ostateczny	kształt.

Największą	jednak	wdzięczność	winien	jestem	Tobie,	Ewo.	Dzię-
kuję	Ci,	że	przez	te	wszystkie	lata	byłaś	zawsze	blisko	mnie.	Dziękuję	
za	wiarę,	cierpliwość,	słowa	otuchy	i	słusznej	krytyki,	za	wszystkie	
długie	godziny	spędzone	na	żmudnych	korektach	tekstu.	Gdyby	nie	
Ty,	Ewo,	ta	książka	nigdy	by	nie	powstała.

1	 Zakład	 fotograficzny	 Bizańskich	 istniał	 od	 1880	 r.,	 gdy	 w	 Krakowie	 założył	
go	Stanisław	Bizański	 (1846–1890),	do	pierwszych	 lat	XX	wieku,	gdy	zlikwidował	
go	 jego	 starszy	 syn	Władysław	 (1873–1951).	 Po	 śmierci	 Stanisława	 zakład	 prowa-
dziła	 jego	żona	Maria,	której	zasługą	było	utworzenie	dwóch	filii:	w	Krynicy	 i	Za−	
kopanem.	Maria	prowadziła	zakład	do	roku	1896,	gdy	przekazała	go	Władysławowi.	
Poprawne	określenie	 autorstwa	 konkretnych	 zdjęć	 jest	 bardzo	 trudne.	W	Tatrach,	
wbrew	obiegowym	opiniom,	Stanisław	nie	fotografował.	Znana	jest	tylko	jedna	jego	
„sesja”,	którą	odbył	w	1885	r.	w	Zakopanem	i	na	Gubałówce.	Fotografował	również	
Władysław	i	jego	młodszy	brat	Kazimierz	(1879–1952).	Zdjęcia	robili	też	pracownicy	
zakładu.	 Jednym	z	nich	był	 Józef	Głogowski,	pracujący	zresztą	u	Bizańskich	 tylko	
rok.	Wiadomo,	że	w	1889	r.	Głogowski	wykonał	kilka	zdjęć	w	Tatrach	i	Zakopanem,	
między	innymi	serię	fotogramów	przewodników	tatrzańskich.	Zdjęcia	naklejano	na	
firmowe	tekturki	zakładu	sygnowane,	niezależnie	od	autorstwa,	nazwiskiem	„Stanisław	
Bizański”.	Tekturki	takie	używane	były	jeszcze	kilkanaście	lat	po	śmierci	Stanisława.	
Jego	imię	widniało	również	przy	zdjęciach,	będących	ewidentnie	innego	autorstwa,	
publikowanych	w	prasie	i	innych	wydawnictwach.	W	pierwszych	latach	XX	wieku,	
gdy	do	autorstwa	zaczęto	przywiązywać	większą	wagę	pojawiały	się	podpisy	Wła-
dysława	i	Kazimierza.	

2	 W.	Eljasz,	Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic,	Poznań	1870,		
s.	2.

3	 W.	Krygowski,	Góry i doliny po mojemu,	Kraków	1977,	s.	8.
4	 W.	 Krygowski, Ludzie Towarzystwa Tatrzańskiego,	 „Wierchy”	 1972,	 R.	 41,		

s.	37.
5	 M.	Steczkowska,	Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin,	wyd.	2,	Kraków	1872,		

s.	8.

Przedmowa

str. 12–13: 

W Dolinie Kościeliskiej 
w górnej połowie,  

fot. Walery Eljasz, 

1892, archiwum ODT 

TPN, zbiory Paryskich
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Droga ku Tatrom

Z	nadejściem	lata	rozpoczyna	się	w	miastach	wędrówka,	to	do	kąpiel,	

to	gdzieś	na	wsie;	[...]	potrzebujący	wytchnienia	umysłowego,	o	ile	znają	

się	na	wartości	powietrza	górskiego,	ruszają	w	Tatry1.	

Tak	pisał	w	1880	 roku	Walery	Eljasz,	który	od	dwudziestu	 lat,	
prawie	każdego	roku,	przemierzał	trakt	wiodący	ku	Tatrom.	W	owych	
pionierskich	czasach	dotarcie	do	Zakopanego	nie	było	wcale	łatwą	
sprawą.	Wieś	położona	gdzieś	na	„końcu	świata”	nie	miała	żadnego	
połączenia	kolejowego	z	miastami	Galicji,	a	jedynym,	powszechnie	
stosowanym	środkiem	transportu	był	prymitywny	wóz	konny.	

Wyjazd	do	Zakopanego	był	poważnym	przedsięwzięciem,	bo	tak	
należy	nazwać	dwudniową,	wyczerpującą	podróż,	z	całym	wyposa-
żeniem	niezbędnym	w	czasie	dłuższego	pobytu	w	tej	wsi.	Niektó-
rzy	goście	na	wiele	dni	wcześniej	starannie	przygotowywali	się	do	
wypoczynku	pod	Tatrami.	Jeden	ze	stałych	bywalców	Zakopanego,	
Władysław	Ludwik	Anczyc	zanotował:	

Gromadziłem	 skrzętnie	wszystkie	 opisy	 Tatr,	 począwszy	 od	Dziennika	

Goszczyńskiego,	aż	do	Przewodnika	Eliasza.	Czytaliśmy	je	skrzętnie,	ro	bili	

notatki,	układali	wycieczki	przyszłe	i	zawczasu	już	cieszyliśmy	się	wrażenia-

mi,	jakie	na	nas	wywrze	ta	czarowna	kraina.	W	ostatnich	dniach	czerwca,	

szczęśliwym	trafem,	spotkałem	w	mieście	gazdę	zakopańskiego,	Wojcie-

cha	Jaczaka	[...].	On	nam	dopełnił	wiadomości	zaczerpniętych	z	książek2.	

Nie	można	było	jednak	na sielance	żyć	samymi	wrażeniami,	na-
leżało	jeść	i	pić	oraz	stawiać	czoła	nieoczekiwanym	sytuacjom,	a	to	
wymagało	dodatkowego	wyposażenia:

Wypada	tu	nadmienić,	że	kto	wybiera	się	na	dłuższy	pobyt	do	Zakopane-

go,	powinien	zabrać	z	sobą	samowar,	maszynkę	do	kawy,	szklanki,	łyżecz−	

ki,	poduszki,	kołdry	i	ciepłe	ubranie,	nieodzowne	przy	tutejszym	zmien-

nym	klimacie.	Kto	zaś	nie	chce	stołować	się	w	restauracyi,	ale	gotować		

w	do	mu,	winien	przywieźć	kucharkę,	rondelki,	patelnię,	moździerz,	noże,	

widelce,	łyżki	i	talerze.	[...]	zabrać	należy	także	perspektywę,	potrzeby		

do	pisania,	 przyrządy	do	 szycia,	 szczotki,	 lusterka	 i	 najpotrzebniejsze	 	

po lewej: 

Łomnica, Widły  
i Kieżmarski  
od południa,  

fot. Mieczysław 

Karłowicz, ze zbiorów 

Centralnej Biblioteki 

Górskiej PTTK
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lekarstwa.	Mężczyźni	palący	winni	zaopatrzyć	się	w	tytuń	i	cygara,	wszys-	

cy	zaś	w	drobną	zdawkową	monetę,	bo	tutaj	o	nią	bardzo	trudno	i	nie-	

raz	dla	jej	braku	trzeba	się	wyrzec	kupna.	Kto	wreszcie	tam	wyjeżdża,		

a	chce	obeznać	się	ze	wszelkiemi	potrzebami	jaknajdokładniej,	dowiedzieć		

się	o	wycieczkach	 i	sposobie	 ich	odbywania,	niechaj	kupi	 Illustrowa

ny przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy Walerego	Eliasza,	wyszły	 	

u	J.K.	Żupańskiego,	w	Poznaniu,	książkę	bardzo	praktycznie	napisaną		

i	dającą	szczegółowe	a	cenne	i	niezbędne	wskazówki 3.	

Rzeczywiście	praca	ta	była	nieocenionym	źródłem	rad	dla	ów−	
czesnych	 turystów.	Korzystało	z	niej	wielu	amatorów	podróży	do	
Zakopanego,	o	 czym	pisze	 Stanisław	Ciechanowski,	wspominając	
przygotowania	do	wyjazdu	swego	stryja:

Wyekwipował	się	też	stryj	w	Tatry	najściślej	według	rad	Eljasza;	w	jednym	

z	 alkierzy	 domu	wisiał	 cały	 zbiorek	 niezmiernie	mocnych	 trzewików	

męskich	i	żeńskich,	liczne	egzemplarze	salami	jako	najtrwalszej	wędliny,	

przerozmaita	ciepła	odzież;	w	kącie	cały	komplet	„kijów	alpejskich”.	[...]	

Nie	brakło	oczywiście	w	inwentarzu	tatrzańskim	stryja	niczego	z	dziwnej	

mieszaniny,	jaką	w	swym	Przewodniku	wyliczał	poczciwy	Eljasz:	„zapałki,	

zapas	bielizny	na	zmianę	w	razie	przemoczenia,	kasze	rozmaite,	świece,	

cukier,	mydło,	ciepłe	skarpety”,	itd.,	itd.	[...] 4	

Zrozumiałym	jest,	że	zupełnie	inne	potrzeby	miały	wyjeżdżające		
z	rodzicami	dzieci:

Dla	nas	chłopców	najważniejszą	jednak	była	mała	skrzyneczka,	zawiera−	

jąca	mnóstwo	niezbędnych	„na	wakacje”	przedmiotów.	A	więc	były	tam	

„koziki”	czerwone	i	zielone,	[...]	ogromny	zapas	wędek	i	haków	„na	ryby”,	

krzesiwka	z	krzemieniem	i	hubką	do	rozpalania	ognia	na	wycieczkach.	

Dalej	 łuki	 i	strzały	oraz	długie	żelazne	szydła	–	dzidy,	których	można		

(i	 trzeba)	użyć	w	razie	napadu	zbójców,	o	co	przecież	w	Tatrach	nie	

trudno5.	

Po	zakończeniu	przygotowań	niecierpliwie	oczekiwano	na	wyjazd.	
Ten	następował	zazwyczaj	z	Krakowa,	który do podróży w Tatry dla 
całej Polski jest punktem zbornym, a ostatniem miejscem w dostawie 
wszelkich potrzeb i wygód cywilizowanego świata.6	

W	sezonie	letnim	góralskie	furki	wynająć	można	było	na	Kleparzu	
albo	na	Kazimierzu	u	Podhalan	przywożących	do	Krakowa	wyroby	
żelazne	z	Kuźnic:

Takich	wózków	góralskich	odszukać	można	łatwo	w	Krakowie	w	dnie	

targowe,	na	których	górale	w	lecie	z	samego	Zakopanego,	dostawiwszy	

żelaza	 lub	odwiózłszy	kogo,	napowrót	ubiegają	 się,	 aby	gości	 zabrać	

[...].	O	 taką	góralską	okazyją	 z	Zakopanego	najlepiej	 się	dowiadywać	 	

w	Krakowie	na	Kazimierzu	u	Frölicha,	kupca	żelaza,	którego	skład	hur-

towy	zasilają	kuźnice	Zakopiańskie7.

Jak_dawniej_TPN_001-244_IIwyd_k2.indd   16 2013-05-09   11:40:44



17

Osoby	przybywające	spoza	terenu	Galicji,	starały	się	o	wóz	po-
przez	 hotelowego	 faktora,	 który	 był	 pośrednikiem	wyszukującym	
górala	gotowego	zawieźć	gościa	do	Zakopanego.	Za	swoją	usługę	
pobierał	odpowiednią	opłatę,	przez	co	podróż	stawała	się	droższa.	
Niższe	ceny	obowiązywały	obywateli	krakowskich:

Mieszkaniec	Krakowa,	obchodzący	się	bez	pomocy	faktora,	płaci	za	dwu-

konną	krytą	brykę	11	do	13	guldenów,	oraz	rogatkowe	i	to	za	umyślnie	

sprowadzoną	 z	Zakopanego	 –	obcy	płaci	 18,	 20	 i	 25,	 z	 czego	 faktor	

trzecią	część	zabiera.	Obecnie	zawiązane	Stowarzyszenie	tatrzańskie,	[...]	

zajmie	się	w	przyszłości	ułatwieniem	przybyszom,	zwłaszcza	też	członkom	

swoim,	starania	o	furmanki 8.

Aby	nie	płacić	za	podróż	zbyt	dużo,	dobrze	było	osobiście	udać	
się	na	Kleparz,	na	główny	plac	przed	Hotelem	Lwowskim	i	nie da
jąc poznać że się nie jest z Krakowa, starać się ugodzić górala wedle 
ceny podanej.9	 Po	dokonaniu	transakcji	wyznaczano	dzień	wyjazdu.	
Podróżnicy	wybierający	się	do	Zakopanego	mieli	do	wyboru	kilka	
tras,	różniących	się	długością	i	komfortem	jazdy.	

Już	na	początku	lat	pięćdziesiątych	XIX	wieku	archeolog	i	historyk	
Józef	Aleksander	Łepkowski,	zamieścił	w	krakowskim	„Czasie”	kró
ciuchny przewodnik, marszrutę dla chcących zwiedzić Tatry.10 Podróż,		
jak	pisał,	można	odbyć	w	ten	sposób, aby dla rozmaitości jechać tam 
inną, a wracać inną okolicą.11	Autor	polecał	dwie	drogi.	Pierwszą	
można	było	jechać przez Mogilany,	Myślenice,	Lubień	i	Klikuszową	do	
Nowego	Targu, druga	od	Lubnia	prowadziła	przez	Mszanę,	Tymbark		
i	Limanową	do	Nowego	Sącza, zkąd na Stary Sącz, Łącko i Krościenko 
do Szczawnicy, Czorsztyna i Pionin.12	Obie	wymienione	trasy	Łep-
kowski	uważał	za	równie	wygodne,	choć	druga	była	o	dzień	dłuższa.	

Przed karczmą 
krakowską,  

rys. A. Piotrowski, 

„Biesiada Literacka” 

1897, nr 32

Droga ku Tatrom
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Na	miejsce	noclegów	radził	wybrać:	Lubień,	Limanową,	Nowy	Targ,	
Stary	Sącz	bądź	Szczawnicę.	

Ta	ostatnia	już	w	latach	czterdziestych	XIX	wieku	była	znaną	i	licz-
nie	odwiedzaną	miejscowością	„kąpielową”.	Bawiący	w	niej	kuracju-
sze	korzystając	z	okazji,	często	udawali	się	do	Zakopanego	i	zwiedzali	
Tatry.	Barwny	opis	przygotowań	do	takiej	podróży	podaje	przyrodnik		
i	literat	Bohdan	Dyakowski.	W	roku	1884,	wraz	z	przygodnie	pozna-
nym	letnikiem,	ze	względów	oszczędnościowych	wybrał	się	w	Ta-
try...	na	piechotę.	Wędrowcy	bardzo	sumiennie	przygotowali	się	do	
czekającej	ich	drogi:	

Ekwipunek	zresztą	mało	co	się	różnił	od	codziennego	chodzenia	w	Szczaw-

ni	cy:	zwykły	miejski	garnitur,	złożony	z	marynarki,	kamizelki	 i	długich	

spodni,	a	na	to	okrycie	długie	do	kolan,	zwane	po	krakowsku	zarzutką,		

a	po	warszawsku	–	sakpaltem	albo	krótko	sakiem.	[...]	Ekwipunku	dopełniały:	

nieduży	węzełek	z	jedzeniem,	przerzucony	na	taśmie	przez	ramię,	laska		

z	drewnianą	siekierką	w	ręku	i	mocno	podniszczone	zwykłe	miejskie	trzewi-

ki	na	nogach,	o	podeszwach	domagających	się	gwałtownie	podzelowania13.	

Skoro	świt	podróżnicy	ruszyli	w	drogę.	Trasa	wiodła	przez	Kro-
ścienko,	Czorsztyn,	Niedzicę	i	Oszturnię,	leżącą	po	stronie	węgier-
skiej.	W	tej	ostatniej	miejscowości	postanowili	przenocować	co,	jak	
się	okazało,	nie	było	wcale	łatwą	sprawą:

Zaczepiamy	o	nocleg	 jednego	ze	 spotkanych	gospodarzy,	 ale	 ten	nie	

chce	nas	przyjąć	i	radzi	udać	się	na	plebanię	do	księdzowej	[żony	popa	

–	K.P.]	[...]	Księdzowa	przyjęła	nas	dość	podejrzliwie:	widocznie	nie	była	

przyzwyczajona	do	widoku	turystów	i	wzięła	nas	za	jakichś	obieżyświa-

tów,	których	lepiej	nie	wpuszczać	na	noc	do	domu.	Odmówiła	więc	nam	

noclegu,	tłumacząc	się	nieobecnością	męża.	Ostatecznie	przenocowaliśmy		

w	karczmie	żydowskiej,	zresztą	wcale	porządnej	i	niedrogiej 14.

Mapa dróg  
do Zakopanego  

i Tatr, cynkografia  
S. Wiśniewskiego,  

A. W. Sutor,  

Krótki przewodnik  
do Zakopanego  

i po Tatrach,  

Kraków 1878
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Nazajutrz	turyści	kontynuowali	podróż	i	w	południe	weszli	z pew
nym strachem do groźnej Jaworzyny Spiskiej, gdzie się mieścił Zarząd 
dóbr księcia Hohenlohego, właściciela ogromnych obszarów tej części 
Tatr.15	Obawy	Dyakowskiego	były	w	pewnym	stopniu	uzasadnione,	
do	miejscowości	tej	bowiem strażnicy leśni odstawiali nieszczęśliwych 
turystów, schwytanych na terenach, po których chodzenie było wzbro
nione, żeby nie płoszyć zwierzyny, ochranianej dla książęcych polo
wań.16	Jednak	tym	razem	wędrowcy	bez	przeszkód	sforsowali	Białkę		
i	udali	się	w	kierunku	Morskiego	Oka,	celu	swej	wyprawy.

Od	lat	sześćdziesiątych	XIX	wieku	największy	ruch	panował	na	
liczącej	 17	mil	 austriackich17	 trasie	 łączącej	 bezpośrednio	Kraków		
z	Zakopanem.	Podróż	po	tej	wyboistej	drodze	nie	należała	do	przy-
jemności,	wydaje się bowiem gładką i dobrą niby szose, tymczasem 
tak jest chrzpowata, iż zdolną jest połamać kości ciekawych podróż
nych.18	Dyskomfort	jazdy	potęgował	prymitywizm	góralskich	furek,	
które	tak	opisał	Walery	Eljasz:

Do	wsiadania	nie	bywało	żadnego	z	boku	otworu;	właziło	się	do	środka		

z	przodu.	Obręcze	ladajakie,	krzywe	i	nizkie,	trzymały	się	z	przyczepioną	

na	nich	płachtą	tak,	że	sobie	goście	głowy	o	nie	zbijali;	tylko	wyjątkowe	

kapelusze,	miękkie,	dawały	się	utrzymać	w	całości.	Siedziało	się	wewnątrz	

wozu	na	wiązkach	siana,	w	lepszym	razie	ze	słomy,	przykrytych	derką;	

co	kawałek	drogi,	trzeba	było	stawać	dla	poprawiania	siedzeń,	gdyż	się	

przez	trzęsienie	dolegały	nieznośnie.	Płachta	pojedyńcza,	zwykle	dziu-

rawa,	chroniła	 tylko	od	słońca,	bo	deszcz	przepuszczała.	Podwójnych	

Furka góralska,  

fot. zakład Bizańskich, 

1885, archiwum ODT 

TPN, zbiory Paryskich
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lejców	górale	 nie	 znali,	 przez	 co	 kierowanie	 końmi	 było	 utrudnione,	 	

a	tem	samem	trafiały	się	częściej	wypadki	najechania	lub	wywrócenia		

z	wozem.	Przy	jeździe	na	dół,	ówczesny	hamulec	sznurkowy	nie	wie−	

le	 dawał	 bezpieczeństwa.	 Pierwsze	 lejce	 podwójne	 sprawił	 góralom	 	

ś.	p.	Chałubiński,	którzy	z	nim	jeździli,	pierwsze	zaś	wyściełane	kanapki,	

wiszące	we	wozie	na	rzemieniach,	ja	ufundowałem;	niezadługo	rozpo-

wszechniły	się	w	całej	okolicy	wśród	furmaniących	górali 19.		

Inny	z	ówczesnych	podróżnych	dodawał,	że	stopnie i resory należą 
w nich do przyszłości, więc zęby ognia dają, a grube płótno sprawia, 
że w pogodę jest w nich duszno, a w deszcz się moknie 20. 

Niewątpliwym	przełomem	w	sposobie	podróżowania	do	Zakopa-
nego	było	otwarcie	w	1884	roku	linii	kolejowej	z	Krakowa	do	Cha-
bówki21.	Droga	uległa	znacznemu	skróceniu	i	już	po	kilku	godzinach	
jazdy	pociąg	docierał	do	stacji	końcowej:

Ledwie	uspokoiły	się	ostatnie	drgania	wstrzymanych	nagle	osi	i	ucichł	

zgrzyt	buforów	i	łańcuchów,	już	z	całego	pociągu	zaczęły	się	sypać	kosze,	

koszyki,	kobiałki,	troczki,	paczki,	poduszki,	kufry	–	dzieci,	kobiety,	męż-

czyźni.[...]	Zamęt,	warchoł	i	krzyki,	w	których	można	odróżnić	wszystkie	

akcenty	od	Dniepru	po	Wartę22.	

Na	stacji	kolejowej	oczekiwali	na	podróżnych	górale:	

Uśmiechają	się	oni	uprzejmie,	witają	jak	dawni	znajomi,	przypominają	

sobie	nazwiska	lub	udają,	że	znają	naszych	przyjaciół.	[...]	po	chwili	za−	

czynają	 oni	 latać	 gorączkowo,	 dźwigać	 kufry	 i	 kosze	 [...]	 biegać	 po	

peronie	i	ginąć	razem	z	tłomokami	w	głębi	ciemnego	przejścia.	[...]	Po	

Na stacji kolejowej  

w Chabówce,  

rys. S. Witkiewicz, 

„Tygodnik 

Ilustrowany” 1889, 

nr 314
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drugiej	stro	nie	stacji	dwu−	i	jednokonne	wozy	tłoczą	się	jak	stado	pta-

ków	tulących	do	siebie	duże,	białe	grzbiety,	ociągnięte	płótnem.	Pod	nie	

wciska	się	właśnie	cały	ładunek	rzeczy	i	ludzi	wyrzuconych	przez	pociąg	

[...].	Wozy	połknęły	wszystko	i	ociężałe,	kolejno	odrywają	się	od	stada,	

wyciągają	się	długim	szeregiem	jak	klucz	żurawi	i	zaczynają	się	wznosić	

ku	szczytowi	Obidowej23.		

Pozostałą	krótką	trasę	z	Chabówki	do	Zakopanego	pokonywano	już	
nowszymi,	udoskonalonymi	środkami	transportu,	wozy	bowiem	miały:

[...]	wejście	[...]	ze	schodkami	z	obydwóch	stron,	obręcze	porządne	i	wy-

sokie,	dobrze	płachtą	obszyte,	pod	niemi	bezpiecznie	zmieszczą	się	panie	

w	najmodniejszych	kapeluszach.	Płachty	bywają	gęste	i	podwójne,	desz-

czu	nie	przepuszczają;	siedzenia	wygodne,	wyściełane,	na	sprężynach,		

z	obkładami	po	bokach,	i	bezpieczeństwo	większe	przy	jeździe	na	dół,	

bo	hamulec	korbką	żelazną	się	naciąga24.	

Powróćmy	jednak	do	czasów,	gdy	całą	trasę	z	Krakowa	do	Zako-
panego	pokonywano	niewygodną,	góralską	furką.	Uciążliwa	i	długa	
droga	zmuszała	turystów	do	zarządzania	częstych	przerw	w	podróży.	
Zatrzymywano	się	w	Mogilanach	lub	Myślenicach,	gdzie	spożywano	
posiłki.	Pod	wieczór	wozy	docierały	do	Lubnia,	który	dla	ówczesnych	
podróżnych	był	krańcem	cywilizowanego	świata:

Na	wsi	Lubień kończy	się	dolina	Raby,	a	z	nią	okolica	urodzajna	i	zbożo-

wa;	poza	Lubieniem	rozpoczyna	się	pas	dzikich,	pustych	i	nagich	wyżyn,	

świat	prawdziwie	górski	[...].	Tu	również	żegnać	się	trzeba	z	cywilizacyą, 

bo	prze			jechawszy	wieś	Lubień,	gdzie	w	porządnym	zajeździe	można	mieć	

wy	godny	nocleg,	dostać	dobrej	herbaty,	smacznie	zgotowanego	obiadu,	nie	

prędko	spotkasz	się	z	łóżkiem,	z	rosołem,	z	wyściełanym	stołkiem,	a	na	−	

	dewszystko	z	jakąś	uprzejmością	i	odblaskiem	oświaty	jaśniejącą	twarzą25.	

Niestety,	 gospoda	 zazwyczaj	 była	 przepełniona,	 a	 wędrowcy	
musieli	 korzystać	 z	 pomieszczeń	 zastępczych.	 Nie tylko izdebki 
gościnne i szynkownia, ale nawet stryszek był zajęty. Kilka pań nie 
mogąc pomieścić się w karczmie, nocowało w stajni 26	–	zanotował	
przejeżdżający	tędy	Michał	Bałucki.	W	Lubniu	poszukiwał	noclegu	
także	Stanisław	Barabasz,	który	wraz	z	przyjacielem	udał	się	po	raz	
pierwszy	do	Zakopanego	w	1877	roku:

Mijamy	Mogilany,	skąd	zjeżdżamy	na	łeb	ku	Myślenicom	a	wieczorem	

dojeżdżamy	do	Lubnia.	Tam	wesoło,	w	karczmie	gra	muzyka,	bo	ówcze-

sny	właściciel	zajazdu	wyuczył	synów	grać	i	rżną	we	czterech	aż	się	du−	

sza	raduje.	Przed	karczmą	stoi	moc	furek	góralskich,	powracających	z	jar	−	

marku,	a	wszyscy	się	cisną	do	okien,	aby	posłuchać	muzyki.	W	zajeździe	

były	pokoje	dla	przyjezdnych	gości,	schludne	i	czyste,	w	których	nieraz	

później	 nocowałem,	 ale	wtedy	 skromna	nasza	kasa	nie	pozwalała	na	

taki	zbytek27.		

Droga ku Tatrom
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Podróżni	zmuszeni	byli	wyruszyć	w	dalszą	drogę,	w	poszukiwaniu	
noclegu	bardziej	odpowiedniego	do	ich	niezbyt	zasobnych	portfeli:

W	nocy	skręcamy	z	dobrego	gościńca	na	jakieś	karkołomne	drogi,	o	ja	-	

kich	my	mieszczuchy	nie	mieliśmy	pojęcia,	podziwiałem	spryt	konika	

i	niefrasobliwość	górala,	aby	w	nocy	puszczać	się	 takiemi	wertepami.	

Wreszcie	stajemy	przed	jakąś	karczmą,	dobijamy	się	do	okna,	wychodzi	

zaspany	żyd,	z	którym	góral	coś	pogadał,	wchodzimy	do	izby	do	strasz-

nego	zaduchu	przy	kopcącej	lampce.	Pobudzone	muchy	zaczęły	brzęczeć	

nam	koło	uszu.	Góral	 gdzieś	 odjechał.	 Pytamy	 żyda,	 gdzie	 będziemy	

spać.	–	Ny,	gdzie	panowie	zechcą,	można	na	ławie,	można	i	na	stole.	

Hm,	nieźle,	ale	trudno.	Układamy	się	więc	na	twardej	ławie.	Chcąc,	aby	

trochę	usnąć,	gasimy	lampkę,	Ale	spać	niepodobna,	całe	stada	głodnych	

pcheł	rzuciły	się	na	nas	[...].	Kręcimy	się,	drapiemy	i	klniemy	na	czem	

świat	stoi,	wreszcie	wynosimy	się	na	pole28.	

Za	Lubniem	droga	mozolnie	wspinała	się	pod	górę,	a	podróż	sta-
wała	się	coraz	bardziej	powolna.	Turyści	często	zsiadali	z	wozu,	co	
wspomina	Bałucki,	podróżujący	z	przygodnie	poznanymi	osobami:	
ponieważ wózki leniwo ciągły się pod stromą górę, zaproponowałem 
towarzyszkom podróży spacer piechotą. Chętnie zgodziły się na to. 
Nawet tatko wygramolił się z budki dla komocji, jak mówił. Jedna 
tylko guwernantka jako osoba cierpiąca nie ruszyła się z miejsca 29. 
Po	trzymilowym	podjeździe	docierano	na	wierzchołek	góry	Luboń,	
która	była	progiem do tatrzańskiej krainy. Stała	tu	karczma	żydowska,	
nie	mająca	zbyt	dobrej	opinii	wśród	ówczesnych	podróżnych.	Jedna	
z	przejeżdżających	tędy	kobiet	zanotowała:

Oto	spostrzegam	karczmę	pustszą,	uboższą,	smutniejszą	i	więcej	zaniedba-

ną	od	wszystkich	karczem	w	kraju	naszym,	i	słyszę	od	moich	towarzyszów	

podróży	[...]	że	w	niej	nic	a	nic	do	jedzenia	nie	dostanie.	Wchodzę	do	

V horalske budce  
do Zakopaneho,  

rys. W. Eljasz,  

E. Jelínek, Zakopané  
v polských Tatrach, 

Praga 1893
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izby	gościnnej:	pusta	i	smutna	straszliwie,	zaglądam	do	gospodarskiego	

mieszkania,	jeszcze	okropniej	wygląda.	Żyd	z	niemiecka	ubrany	częstował	

wódką	kilku	okolicznych	górali	[...] 30

Dama	owa	była	tak	przerażona	pustą	i	dziką	okolicą	oraz	prymi-
tywnymi	mieszkańcami	gór,	których	zastała	w	karczmie,	że	postano-
wiła	wraz	z	towarzyszami	szybko	opuścić	Luboń:	wyjechaliśmy też 
jak można było najprędzej, to jest jakeśmy się tylko posilili objadem 
zgotowanym naprędce z zapasów któreśmy wieźli ze sobą 31.	W	póź-
niejszych	latach	karczma	przeszła	w	ręce	chrześcijańskie,	a	warunki	
pobytu	zdecydowanie	się	polepszyły:

Jest	tu	parę	porządnych	pokoi	gościnnych	i	sklepik,	w	którym	można	

zaopatrzyć	się	w	cukierki,	rodzynki,	figi,	migdały	i	inne	ingredyencye,	

dla	wiezionych	w	góry	dzieci,	wielce	powabne;	znajdzie	się	coś	w	zajeź-

dzie	i	dla	starszych,	mianowicie	dla	pań	wcale	nie	zła	kawa	z	świeżem		

i	smacznem	ciastem	–	dla	mężczyzn	piwniczka	nie	najgorzej	zaopatrzona,	

bo	gospodarz	co	rok	z	bliskich	Węgier	sprowadza	wino	[...] 32	

Kogo	podróż	do	tej	pory	nie	utrudziła,	na	nocleg	zatrzymywał	się	
dopiero	w	Zaborni,	leżącej	na	skrzyżowaniu	dróg	do	Rabki	i	Spytko−	
wic.	W	tym	miejscu	stały dwie	karczmy,	żydowska	i	chrześcijańska,	po 
dwóch stronach gościńca rozsiadłe – niby dwie nadgraniczne twier
dze, dwóch państw nieprzyjaznych, toczące wieczną wojnę o zdo
bycie nadjeżdżających turystów 33.	Wiele	pożytecznych	dla	turystów	
informacji	o	tych	zajazdach	podawał	w	przewodniku	Walery	Eljasz:

W	tej	tu	karczmie	są	dwa	pokoje	gościnne,	porządnie	urządzone,	łóżek		

i	kanap	kilka,	ale	proszek	perski	na	owady	bardzo	tu	bywa	pożyteczny.	

Dostanie	tu	kawy,	herbaty,	mleka,	mięsa	nawet,	ale	drogo	za	to	wszystko	

trzeba	płacić	[...].	Przeciwległa	[...]	karczma	przychodzi	w	pomoc,	w	któ-

rej	świeżo	wyporządzono	trzy	izby,	choć	nędznie	umeblowane,	stoją	do	

użytku	publicznego.	Jest	tu	także	stajnia	obszerna34.

Karczma w Zaborni, 
należąca do Skawy,  

fot. S. Eljasz- 

-Radzikowski (?), 

1895, archiwum ODT 

TPN, zbiory Paryskich
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Podążając	do	Zakopanego,	autor	zatrzymał	się	tu	na	krótki	popas,		
a	odpoczywając	i	popijając	kawę,	miał	okazję:	

[...]	studyjowania	ciągnących	z	Szczawnic	karawan	najrozmaitszego	składu	

i	układu;	to	podreperowani	wodami,	co	potrzebowali	kuracyi,	to	satelici	

na	cienkich	nóżkach	szukający	 tam	zabaw,	 to	znowu	mamy	z	córami	

wożonemi	dla	złowienia	konkurentów	w	miejscach	kąpielnych	[...].	Jeżeli	

wozy	na	resorach,	służby	pełno,	kufrów	jeszcze	więcej,	ubiory	dziwaczne,	

niby	podróżne	[...].	Uśmiałem	się	z	jakiegoś	młodego	arlekina,	co	wysiadł	

z	powozu	oszklonego,	a	cały	był	zaszyty	w	długą	po	kostki	suknię	wraz	

z	pokryciem	głowy	i	twarzy	oprócz	oczu	i	końca	nosa	[...] 35	

Niezwykle	ciepło	wspomina	nocleg	w	Zaborni,	często	zatrzymu-
jący	się	w	niej,	Michał	Bałucki:

Do	najprzyjemniejszych	chwil	w	podróży	do	gór	liczyłem	zawsze	nocleg	

w	Zaborni.	Nocowałem	tam	zwykle	z	kilkoma	stałymi	towarzyszami	wy-

cieczek	tatrzańskich	i	każdy	nocleg	nasz	zostawiał	zawsze	tysiące	miłych	

wspomnień	w	pamięci	[...].	Leżąc	pokotem	na	słomie,	gawędziliśmy	długo	

w	noc,	przeplatając	rozmowę	figlami	i	wesołymi	konceptami 36.	

Autorowi	zapadły	szczególnie	w	pamięć	śniadania	spożywane	w	sie-
lankowej	atmosferze,	jaką	potrafili	stworzyć	gościom	tutejsi	arendarze:

Kawę	piło	się	zwykle	na	ganeczku	przed	karczmą.	Biały	obrus,	chleb		

z	masłem	i	ciasta,	świeże	poranne	powietrze,	zielone	łany	zboża	[...]	oto	

były	przyprawy	i	zastawa.	Do	tego	karczmarze	lubo	żydzi,	bardzo	mili		

i	porządni	 ludzie	 [...].	Przy	kawie	znowu	wesoła	gawędka	i	papierosy		

aż	do	czasu,	w	którym	woźnice	nasi	poczęli	nas	upominać,	że	już	czas	

jechać	[...] 37

Zdecydowanie	niezadowolony	natomiast	był	z	noclegu	w	Zaborni	
wybitny	malarz	i	stały	bywalec	Zakopanego,	Wojciech	Kossak,	który	
uskarżał	się	na	wszechobecne,	dokuczliwe	insekty: w maleńkich iz
debkach było wprawdzie dużo świętych obrazów na ścianach, dużo 
poduszek na okropnie krótkich łóżkach, ale i pod świętymi obrazami, 
i pod poduszkami było jeszcze więcej pluskiew, prusaków i pcheł 38. 
Obydwie	karczmy	nierzadko	bywały	przepełnione	ponad	miarę,	toteż	
Eljasz	przestrzegał	podróżnych,	że	kto	w	nich	chce	nocować	niechaj 
na czas zjeżdża przed wieczorem, by zawodu nie doznał, znalazłszy 
wszystkie izby w jednej i drugiej karczmie zupełnie zajęte 39.	 

Zdarzało	 się,	 że	 goście	 podążali	 do	 Zakopanego	 bez	 przerwy	
dzień	i	noc,	śpiąc	na	wozie.	Taką	właśnie	podróż	wspomina	Bałucki: 
jechaliśmy noc całą z małemi przestankami, w których konia napoić  
i napaść potrzeba było. Znużenie skleiło mi powieki, otuliłem się burką, 
bo chłodny wiatr przeciągał i usnąłem budząc się za każdem silniej
szem stuknięciem wozu 40. Powoli	zbliżano	się	do	stolicy	Podhala,	
Nowego	Targu,	który	był	ważnym	punktem	etapowym	na	drodze	do	
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Zakopanego.	Tutaj	podróżni	często	spożywali	obiad	i	dokonywali	
ostatnich,	niezbędnych	zakupów.	Jeden	z	nich	zanotował:

[...]	dojeżdżamy	do	Nowego	Targu	porządnie	utrzęsieni	i	mocno	zgłodniali.	

Wznosząca	się	w	rynku	gospoda	[...]	przyjmuje	nas	w	otwarte	bramy,	wó	−	

zek	nasz	niknie	w	ciemnych	czeluściach	stodoły	a	my	wpadamy	prosto	

do	kuchni.	Usłużni	gospodarze	obiecują	nam	natychmiastowy	posiłek	 	

i	wprowadzają	do	obszernej	sali	[...]	ugaszczają	wcale	niezłym	obiadem.	

Dowiedziawszy	się	o	celu	naszej	podróży,	radzą	nam	zaopatrzyć	się	w	róż-

nego	ro	dzaju	wiktuały	[...]	i	przyniosłszy	kosz	ogromny,	pakują	doń	butelki		

z	winem,	sery	i	wędlinę41.	

Wypoczęci	i	suto	zaopatrzeni	ruszali	w	dalszą	drogę.	Za	Nowym	
Targiem	kończył	się	wygodny	gościniec,	a	zaczynał	kamienisty	trakt	
pełen	wybojów	i	dziur.	Podróż	stawała	się	coraz	bardziej	uciążliwa		
i	przez	ówczesnych	turystów	była	wspominana	jako	istny	„dopust	bo−	
ży”:	jedziemy drogą, która nas do reszty dobiła. Droga niby równa, 
ale na niej leżą luźno kamienie, tak zwane kocie łby, na których wóz 
niemiłosiernie skacze i tłucze pasażerami, którzy muszą uważać, 
aby sobie języka nie przyciąć, no i aby im głowa nie spadła z karku 
do siana 42. Jakby	tego	było	mało	wezbrana	woda	niszczyła	mosty,	
co	 utrudniało	 przekraczanie	 rzeki.	Droga	 na	 tym	odcinku	wiodła	
nierzadko	samym	jej	korytem,	co	wspomina	wielu	podróżnych:

Jechaliśmy	ciągle	brzegami	Białego	Dunajca	[...]	z	powodu	braku	mostów	

niedawną	powodzią	zniesionych,	przeprawiając	się	kilka	razy	wbród	przez	

tę	rzekę,	zjeżdżając	w	nią	jak	z	pieca	na	łeb,	jadąc	nieraz	samą	rzeką	czas	

Wjazd do Nowego 

Targu, rys. W. Gerson, 

„Opiekun Domowy” 

1865, nr 3
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długi	wśród	rwącej	wody	i	ogromnych	głazów	i	gramoląc	się	znowu	na	

brzeg	przeciwległy	[...].43

Ta	niezbyt	komfortowa	jazda	stawała	się	chwilami	wręcz	ryzykow-
ną:	przejedziesz dwa doły i jedno błoto, rzeczy ci się sypią przez głowę, 
masz trochę błota w koszyku z wiktuałami, guza na czole, złamany 
parasol 44.	 Niewygody	 ostatniego	 etapu	 podróży	 rekompensowała	
przepiękna	panorama	bliskich	już	Tatr.	Zachwycał	się	nią	pisarz	Józef	
Ignacy	Kraszewski:

Krajobraz	ten	z	Nowo	Targskiej	doliny	był	tak	majestatyczny,	ogromny,	

przedstawił	się	z	taką	linij	uroczystością	i	blaskiem	barw,	że	niemal	reli-

gijne	jakieś	czynił	wrażenie:	dusza	się	podnosiła,	serce	biło,	myśl	Boża	

Bród, rys. A. Zalewski, 

„Wieniec” 1872,  

nr 22

Góra Gewont i kościół 
w Zakopanem,  

rys. F. Brzozowski, 

„Biesiada Literacka” 

1879, nr 196
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temi	szczytami	stała	rubinowo	wypisana	na	niebiosach,	jakby	długi	wiersz	

Księgi	Objawienia 45.	

Ostatni	fragment	trasy	wyjątkowo	się	dłużył:	Tatry stoją tuż przed 
nami, zdaje się że za pół godziny będziemy już wśród nich; a jednak 
między nami a niemi leży jeszcze trzechmilowa przestrzeń. Jadąc 
mamy je ciągle przed sobą i ciągle 46.	Na	szczęście	coraz	bliżej	było	do	
rysujących	się	doskonale	gór,	coraz	bliżej	do	Zakopanego.	Podróżni	
mijali	Szaflary,	w	których	znajdował	się	dwór	Adama	Uznańskiego,	
właściciela	okolicznych	dóbr	i	poprzez	Biały	Dunajec	docierali	do	Po-
ronina.	Tu	gościniec	rozwidlał	się,	w	kierunku	wschodnim	prowadził	
do	Bukowiny	i	Morskiego	Oka,	a	w	południowym	do	Zakopanego.	
Do	pokonania	pozostawał	już	tylko	niewielki	odcinek	traktu,	wzra-
stało	podniecenie,	radość	i	ciekawość	nieznanego:

Tuż	za	Poroninem	po	prawej	stronie	drogi, wznosi	się	słup	z	napisem	

„ZAKOPANE”. Dzieci	klaszczą	w	ręce	z	radości,	że	nakoniec	stanęliśmy		

u	kresu	podróży	[...].	Przed	nami	rozsiadł	się	szczerbaty	Giewont	[...].	Na-

koniec	po	trzech	kwadransach	jazdy	wynurza	się	z	po	za	drzew	gęstwiny,	

drewniany	kościółek	Zakopański 47.		

Nareszcie	koniec	trudów,	koniec	podróży.	Jesteśmy	w	Zakopanem!	
Jesteśmy	w	Tatrach!

	

11	W.	Eljasz,	Kilka wrażeń z Tatr,	„Pamiętnik	Towarzystwa	Tatrzańskiego”	1880,		
t.	V,	s.	74.

12	 W.L.	Anczyc,	Wspomnienie z Tatr,	„Pamiętnik	TT”	1878,	t.	III,	s.	86.
13	 W.L.	Anczyc,	Zakopane i lud podhalski,	„Tygodnik	Ilustrowany”	1874,	nr	341,	

s.	27–28.
14	 J.	Ciechanowska,	A.	Czarnowski,	Tatrzańskie lata,	Kraków	1993,	s.	36.
15	 W.	 Anczyc,	 O dawnym Zakopanem. Kilka wspomnień,	 „Wierchy”	 1937,		

R.	15,	s.	6.
16	W.	Eljasz,	Szkice z podróży w Tatry,	Kraków	1874,	s.	2	(reprint	z	1990	r.).	
17	 W.	Eljasz,	 Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic,	wyd.	1,	Po-

znań	1870,	s.	13.
18	 W.L.	Anczyc,	Zakopane i lud...,	nr	341,	s.	27.
19	 Ibidem,	nr	341,	s.	27.
10	 J.A.	Łepkowski,	Skazówka podróży z Krakowa do Tatr i Pionin,	„Czas”	1852,	

nr	165,	s.	1.
11	 Ibidem,	s.	1.
12	 Ibidem,	s.	1.
13	 B.	Dyakowski,	Moja pierwsza wycieczka w Tatry,	„Iskry”	1925,	nr	43,	s.	260.
14	 Ibidem,	nr	43,	s.	261.
15	 Ibidem,	nr	43,	s.	261.
16	 Ibidem,	nr	43,	s.	261.
17	 Około	110	kilometrów	(1	mila	austriacka	=	7585,6	m).
18	 Opis podróży do Tatrów Galicyjskich odbytej w 1853 r.,	„Pokłosie.	Zbieranka	

literacka	na	korzyść	sierot”,	Poznań	1862,	s.	66.
19	 W.	Eljasz,	Zakopane przed trzydziestu laty,	 „Biesiada	Literacka”	1897,	nr	37,		

s.	167.

Droga ku Tatrom

Jak_dawniej_TPN_001-244_IIwyd_k2.indd   27 2013-05-09   11:41:04



Jak dawniej po Tatrach chadzano

28

20	 J.	Rostafiński,	Jechać czy nie jechać w Tatry,	Kraków	1883,	s.	7.
21	 Linię	kolejową	z	Chabówki	do	Zakopanego	doprowadzono	w	1899	roku.
22	 S.	Witkiewicz,	Na przełęczy,	[w:]	Pisma tatrzańskie,	t.	1,	Kraków	1963,	s.	34.
23	 Op.	cit.,	s.	34–35.
24	 W.	Eljasz,	Zakopane przed...,	nr	37,	s.	167.
25	 Bieskidy,	Pioniny i Tatry (Wyjątek z „Dziennika Podróży”),	[w:]	Rozrywki dla 

młodocianego wieku,	Warszawa	1863.	Serya	III,	Tom	IV,	s.	31.
26	 M.	Bałucki,	Na drodze do Tatrów, Powiastka (Wyjątek z podróżnej teki),	„Jana	

Jaworskiego	Kalendarz	Ilustrowany”	1870,	III.	Część	literacka,	s.	124.
27	 S.	Barabasz,	Wyprawa do Tatr,	„Ziemia”	1932,	nr	3,	s.	76.
28	 Ibidem,	s.	76.
29	 M.	Bałucki,	Na drodze...,	s.	124.	
30	 Bieskidy,	Pioniny...,	s.	38–39.
31	Ibidem,	s.	42.
32	 W.L.	Anczyc,	Wspomnienie...,	s.	89.	
33	 Ibidem,	s.	89.
34	 W.	Eljasz,	Ilustrowany...,	wyd.	1,	s.	57–58.
35	 Ibidem,	s.	58–59.
36	 M.	Bałucki,	Na drodze...,	s.	125.
37	 Ibidem,	s.	125.
38	 W.	Kossak,	Wspomnienia,	Warszawa	1971,	s.	81.
39	 W.	Eljasz,	Ilustrowany...,	wyd.	1,	s.	58.
40	 M.	Bałucki,	Podróż w Tatry,	„Opiekun	Domowy”	1865,	nr	3,	s.	20.
41	 A.	Zalewski,	Przez Tatry. Opis wycieczki odbytej w lipcu 1871 roku,	„Wieniec”	

1872,	nr	22,	s.	193.
42	 S.	Barabasz,	op.	cit.,	s.	77.
43	 A.	Zalewski,	op.	cit.,	s.	194.
44	 J.	Rostafiński,	Jechać...,	s.	10.
45	 J.I.	Kraszewski,	Z wycieczki do Tatrów,	„Kłosy”	1868,	nr	167,	s.	125.	
46	 M.	Steczkowska,	Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin,	wyd.	2,	Kraków	1872,	

s.	26.
47	 W.L.	Anczyc,	Wspomnienie...,	s.	91.

Jak_dawniej_TPN_001-244_IIwyd_k2.indd   28 2013-05-09   11:41:04


