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Dolina Kościeliska stanowi dzisiaj (obok Morskiego Oka) miejsce najchętniej odwiedzane
w Tatrach przez turystów; w ciągu roku średnio przybywa tu około 450 tys. osób. W sezonie turystycznym, gdy głównym szlakiem przemierza tłum turystów, trudno jest dostrzec
ślady dawnej działalności człowieka, nie zawsze też udaje się odczuć atmosferę dostojeństwa Przyrody, o której piszą Autorzy wcześniejszych wspomnień, pamiętników i przewodników...

Dolina Kościeliska
Śladami badaczy, artystów i wędrowców

Oddając do Państwa rąk kolejne wydanie książki, mam nadzieję, iż pomoże ona odnaleźć
atmosferę dawnej Doliny Kościeliskiej, a jednocześnie pozwoli lepiej poznać i zachwycić
się jej niezwykłą przyrodą.
Treść i forma publikacji, którą Państwo trzymają w ręku jest nieco odmienna od tradycyjnych przewodników. Oprócz informacji dotyczących środowiska geograficznego Doliny Kościeliskiej i opisu głównych szlaków, książka zawiera historię działalności człowieka
w Dolinie, fragmenty opisów pierwszych badań naukowych, wspomnienia wędrowców,
poetów i pisarzy oraz zapiski pamiętnikarskie ludzi, dla których stanowiła ona obiekt zachwytu i podziwu. Celem autorów, oprócz przekazania informacji mających aspekty poznawcze, jest również rozbudzenie wrażliwości dzisiejszego turysty podczas wędrówek
po tej niepowtarzalnie pięknej Dolinie.
Niniejsza publikacja stanowi trzecie – ponownie zmienione i uzupełnione wydanie monografii. W stosunku do pierwszego wydania książki liczba archiwalnych materiałów jest
ponad dwukrotnie większa, wzrosła również liczba fotografii, a także o około 170 pozycji
powiększyła się bibliografia.
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1. Pisana i zwężenie Bramy Raptawickiej; w głębi grzbiet Ornaku, fot. Adam Brzoza

6

Przedmowa
Treść i forma publikacji jest nieco odmienna od tradycyjnych przewodników.
Oprócz informacji dotyczących środowiska geograficznego Doliny Kościeliskiej
i opisu głównych szlaków, książka zawiera historię działalności człowieka w Dolinie, fragmenty opisów pierwszych badań naukowych, wspomnienia wędrowców,
poetów i pisarzy oraz zapiski pamiętnikarskie ludzi, dla których Dolina stanowiła obiekt zachwytu i podziwu. Celem autorów, oprócz przekazania informacji
mających aspekty poznawcze, jest również rozbudzenie wrażliwości dzisiejszego
turysty podczas wędrówek po tej niepowtarzalnie pięknej Dolinie.
Niniejsza publikacja stanowi trzecie – ponownie zmienione i uzupełnione
wydanie monografii. Po raz pierwszy książka ukazała się na rynku księgarskim
w 2001 r. i była pokłosiem sesji terenowej przygotowanej dla Uczestników konferencji naukowej w 1998 r. „Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia”.
Na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, który
odbył się w Poznaniu podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR
SALON 2002, otrzymała II nagrodę w kategorii monografii i innych opracowań
krajoznawczych. Drugie wydanie (2006) znacznie zmienione, poprawione i uzupełnione o nowe treści oraz ilustracje zostało przygotowane przez Marię Baścik
oraz Joannę Pociask-Karteczkę.
W stosunku do pierwszego wydania książki – liczba archiwalnych materiałów
jest obecnie ponad dwukrotnie większa, wzrosła również liczba fotografii oraz
o około 170 pozycji literatury powiększyła się bibliografia.
Książka jest ilustrowana licznymi reprodukcjami archiwalnych materiałów
ikonograficznych i kartograficznych, przedstawiających Dolinę Kościeliską z pierwszego okresu jej poznania, jak również współczesnymi fotografiami. Lepszemu
zobrazowaniu opisywanych zagadnień służą załączone tabele i ryciny. Podstawę
opracowania stanowi bogata bibliografia tatrzańska; z uwagi na popularno-naukowy charakter monografii, nie stosowano w książce odwołań do literatury,
natomiast zdecydowano się na zamieszczenie pełnej informacji bibliograficznej,
co powinno ułatwić Czytelnikowi dotarcie do materiałów źródłowych. Całość
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Przedmowa

2. Tablica TPN
przy wejściu
do Doliny
Kościeliskiej,
fot. Maria Baścik

zamykają indeksy nazwisk, nazw geograficznych i obiektów w Dolinie Kościeliskiej
oraz spis ilustracji, które mogły być wykorzystane w monografii dzięki przychylności wielu osób i instytucji.
Podziękowania kieruję do Pracowników Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ
i Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie za pomoc przy gromadzeniu
materiałów źródłowych oraz do Dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego im. T. Cha
łubińskiego w Zakopanem – za udostępnienie ikonograficznych materiałów ar
chiwalnych. Dziękuję Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej za umożliwienie wykorzystania fragmentu mapy Tatr Wincentego Pola, Bibliotece Węgierskiej Akademii
Nauk za wyrażenie zgody na reprodukcję akwareli Thomasa Endera, Wydawnictwu Kluszczyński za możliwość reprodukcji obrazu Jana N. Głowackiego,
Fundacji Książąt Czartoryskich za udostępnienie Mapy kopalni „Czarnej” na
Ornaku, sporządzonej przez J.R. Knorra w 1765 r., a także Wiesławowi Siarzewskiemu za udostępnienie wielu bardzo cennych, niekiedy unikatowych archiwalnych pocztówek oraz Zbigniewowi Ładyginowi za dostarczenie archiwalnych
materiałów ikonograficznych oraz współczesnych fotografii Doliny.
***
Dolina Kościeliska stanowi dzisiaj (obok Morskiego Oka) miejsce najchętniej
odwiedzane w Tatrach przez turystów; w ciągu roku średnio przybywa tu około
450 tys. osób. W sezonie turystycznym, gdy głównym szlakiem przemierza tłum
turystów, trudno jest dostrzec ślady dawnej działalności człowieka, nie zawsze
też udaje się odczuć atmosferę dostojeństwa Przyrody, o której piszą Autorzy
wcześniejszych wspomnień, pamiętników i przewodników... Oddając do Państwa
rąk kolejne wydanie książki, mam nadzieję, iż pomoże ona Państwu odnaleźć
atmosferę dawnej Doliny Kościeliskiej, a jednocześnie pozwoli lepiej poznać i zachwycić się jej niezwykłą przyrodą.
Maria Baścik
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Na samą myśl, że mam opisać Dolinę Kościeliską, pióro wypada
mi z ręki, gdyż zupełnie niezdolną się czuję, do oddania w słowach uroku i wspaniałości tego miejsca; czuję, że wszystko co
bym powiedzieć mogła, będzie mdłym, bladym i niegodnym tej
cudnej doliny. Tu żaden nie wystarczy opis; tu trzeba być koniecznie, trzeba własnymi oczami oglądać to czarodziejskie
ustronie i rozpływać się, unosić, podziwiać za każdym krokiem...
M. Steczkowska, Obrazki z podróży
do Tatrów i Pienin (1858)

3. W Kościeliskach, Walery Eljasz Radzikowski, 1904, akwaforta
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Tatry! Kto nie zna Tatr, kto nie był urzeczony grozą ich ścian
i przepaści. Kto stojąc na szczycie nie zachwycał się pięknem ich
jezior, leżących w głębokiej otchłani i mieniących się jak pawie
pióra złocistą barwą przybrzeżnych głazów, a seledynem, granatem i czernią głębin wodnych, kto nie podziwiał aksamitnej
zieleni borów tatrzańskich, malowniczości ich dolin, nie słuchał
szumu ich potoków – ten nie zna Polski.
K. Stecki (1968)

Dolina Kościeliska w literaturze,
muzyce i sztuce
Dolina Kościeliska, obok Morskiego Oka, była od najdawniejszych czasów
celem wypraw ze względu na łatwą dostępność. Cofnijmy się w czasie, by
przypomnieć jak to niepowtarzalne miejsce na Ziemi odbierali nasi poprzednicy, zafascynowani – podobnie jak i my – pięknem gór.
Walery Eljasz Radzikowski, wielki popularyzator Tatr, określał Dolinę
Kościeliską jako szczyt piękności dolin wapieniowych (1874), Julian Chodorowicz mówił o niej perła Tatrów, a Zofia Urbanowska, publicystka i autorka powieści Róża bez kolców (1903) określała ją: najdziwniejsza, jaką sobie
można wyobrazić, fantazja natury. Eugeniusz Janota w rozdziale książki
Walerego Eljasza Szkice z podróży w Tatry (1874), zatytułowanym Dolina
Kościeliska w Tatrach, pisał: Dolina Kościeliska jest tedy dla przybywających
do Zakopanego dla zwiedzania Tatr w kilku dniach jakby Mekką...
Pod wpływem zauroczenia Tatrami, a w tym i Doliny Kościeliskiej,
powstało wiele utworów literackich. Walory krajobrazu górskiego w pełni
doceniono jednak dopiero w epoce romantyzmu. W czasie, gdy Adam
Mickiewicz i Juliusz Słowacki opisywali Alpy, Tatry i Podhale opiewał w wierszach Seweryn Goszczyński – poeta i publicysta. On pierwszy na dobre
wprowadził Tatry do literatury polskiej, podkreślając autonomiczność i archaiczność góralskiej kultury, nieskażonej obcymi wpływami. W 1833 r.
powstała Sobótka, część nie ukończonego poematu Kościelisko, w którym
góral-rozbójnik pasowany na zbawcę ojczyzny, miał odkupić swe winy
poświęcając się dla sprawy narodowej. Rzecz się działa w Tatrach, w Dolinie Kościeliskiej, zwanej przez poetę pochmurną doliną.
Rozkoszna, jedyna
Pochmurna dolina,
Dla całych Tatrów ponęta:
Lecz lasy i skały

11

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

W krąg ją opasały,
I bramą z głazów zamknięta
Rozkoszna, jedyna
Pochmurna dolina,
Od całych Tatrów kochana;
Lecz na niej mgły gęste
I deszcze w niej częste.
Dolina często spłakana.
S. Goszczyński, [Pieśń o pochmurnej dolinie] Sobótka (1834)

Pionierskim dziełem, literackim i etnograficznym zarazem, jest jego
Dziennik podróży do Tatrów wydany w Petersburgu w 1853 r., tj. 21 lat po
jego pobycie w górach. Pisał w nim:
Góry tworzące Kościeliską Dolinę są jedyne w swoim składzie, jedne
z najpiękniejszych w rodzinie Tatrów.

4. Seweryn
Goszczyński
(1801–1876)
5. Bogusz
Zygmunt
Stęczyński
(1814–1890)

4

Dokładniejszy, pierwszy jego opis Doliny Kościeliskiej jest zamieszczony w „Powszechnym Pamiętniku Nauk i Umiejętności” z 1935 r.
W 1834 r. przybył w Tatry Wincenty Pol. Efektem jego pobytu w Tatrach
stały się fragmenty poezji pt. Pieśń o ziemi naszej (1843) oraz Obrazy z pod
róży (1846). WincentyPol rozwijał narodową interpretację Tatr stworzoną
przez Stanisława Staszica. Uznawał Tatryza strażnice Piastowe, a ich miesz
kańcom – góralom przyznawał wyjątkowo ważną rolę obrońców ojczyzny.
Poezja Wincentego Pola była bardzo popularna, dzięki temu poszerzyła
jemu współczesnym zakres wiadomości zarówno o Tatrach, jak i o góralsz
czyźnie. Pozostawił on wiele cennych uwag o rozmieszczeniu grup góralskich i ich wędrówkach. W Pieśni o ziemi naszej (1843) nawoływał:
W góry! w góry miły bracie!
Tam swoboda czeka na cię.
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Na szałase do pasterzy,
Gdzie ze źródła woda bieży;
Gdzie się serce sercem mierzy
I w swobodę człowiek wierzy.

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

Motywem poezji tatrzańskiej było poczucie swobody, wyzwolenie
z szarości codziennego życia, świadomość własnej indywidualności i mocy
człowieka, ale jednocześnie jego marności wobec ogromu i potęgi gór.
Takie odczucia tkwią w nas i dzisiaj w czasie spotkania z przyrodą Tatr.
Z innych twórców, opiewających pięknoDoliny Kościeliskiej wymienić
należy Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. W dziele Okolice Galicyi, wy
danym w 1847 r. pisał:
Piękności okolic tatrzańskich znajome są
wszystkim; mnóstwo mniej lub więcej chłodnych mamy opisów, czy wierszem czy prozą,
lecz wszystkie wydają się nieme i martwe
wobec tej cudownej przyrody, która tyle ma
odmian, rozmaitości, barw i zadziwiających
przejść, iż by ją godnie oddać i wiernie odmalować, poeta nie ma dosyć słów, malarzowi brakuje barw.
Swoje spostrzeżenia, pisane prozą i wierszem, ilustrował rysunkami, które majądzisiaj
wartość dokumentalną. Obszerny poemat
Tatry w dwudziestu czterech obrazach, wydanyw 1860 r., zawiera 80 rysunków autora.
Felicjan Faleński, niedoceniony przez
współczesnych, uznawany jest za najwybitniejszego poetę Tatr okresu romantyzmu. Wiersze, będącerezultatem jego pobytu w Tatrach w latach 1869
i 1870, zebrane w tomiku Odgłosyz gór (1871) odznaczały się nowatorską
formą i podejściem do tematu. Poetycko przedstawiał krajobraz gór – szczególnie Tatr Zachodnich, starając się przekazać trudno uchwytne wrażenia
odczuwane w czasie ich poznania.

6. Góra Smytnia
w Kościelisku,
Bogusz Zygmunt
Stęczyński, 1860,
litografia

Wchodzimy, i gromem stajemy rażeni,
Nie wiedząc: czy zostać?
czy wrócić? czy iść?
Tam w smugu ruchomym grającej zieleni,
Przelewa się niebo, obłoczkami pieni
I szumi jak wiatrem kołysany liść...
F. Faleński, [Kościelisko] Odgłosy z gór (1871)
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W Poezjach Studenta Władysława Tarnowskiego (pseud. Ernest Buława),
wydanych w 1865 r.w czterech tomach lipskiej Biblioteki pisarzy polskich
F.A. Brockhausa, zawarty jest duży cykl Sonetów tatrzańskich, z których aż
10 poświęconych jest Dolinie Kościeliskiej. Odznaczająsię one pełnym
polotu liryzmem.
Kiedy w świecie twych urwisk stoję, jak zaklęty,
Straszno mi przed ogromem twoim, o, naturo!
Lecz kiedy zgaśnie słońce, a księżyc nad górą
Jak łza twórcy zawiśnie, w ciemnościach poczęty:
Wtedy kocham się w tobie, i z miłością syna
Rzucam się na twe łono; a twe czarne bryły
Dumają we łzach cichych. Wodospadów siły
Ciszej grają: ty mówisz do mnie, o jedyna!
W. Tarnowski, Kościelisko (1865)

7. Wejście
do Doliny
Kościeliskiej,
Emanuel
Kronbach, 1814,
akwarela

Konstanty Maniewski jest autorem pierwszego w historii poezji polskiej
tomiku wyłącznie poświęconego Tatrom pt. Tatry. Poezje. Przez Podtatrzanina (1866). Jego wierszeW dolinie Kościelisko i Pisana utrzymane są w nastroju romantyczno-patriotycznym.
Znowu Cię widzę czarodziejko moja –
O najpiękniejsza dolino. Ja w twoje
Znowu skaliste wstępuję podwoje;
Jakże zmodniała cudna suknia twoja!
...
Piękna dolino! twoja zieleń miła
Zwiędłe umai znowu serce moje;
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Znowu mię olśni czarodziejstwo twoje
Ale czy błogo wciąż się będziesz śniła
K. Maniewski, W dolinie Kościelisko (1866)

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

Okres Młodej Polski przyniósł duże zainteresowanie polskich poetów
tematyką tatrzańską; choćby wspomnieć największych: Kazimierza Przerwę-Tetmajera zwanego twórcą „Młodej Polski Tatrzańskiej”, Jana Kasprowicza, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, Franciszka Nowickiego, Władysława Orkana czy też Tadeusza Micińskiego.
Mgły się suwają nad czarnym borem –
krople padają z drzew –
słyszę daleki słowiczy śpiew
w sercu mym chorem.
Na niebie groźne mroczne chmury –
we mgłach mój nieznany szczyt –
ptak we mnie śpiewa złotopióry:
już świt! już świt!
T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr. Na Hali Miętusiej (1910)

8. Widok
Raptawickiej
Grani, Józef
I. Kraszewski,
ok. 1866–1867,
akwaforta

Adam Asnyk przyjeżdżał do Zakopanego
i w Tatry w latach 1873–1877. Był zapalonym
turystą i taternikiem; jego przewodnikiem był
Maciej Sieczka. Wyrazem jego stosunku do
przyrody tatrzańskiej jest cykl lirycznych
wierszy W Tatrach, które w całości zostały
wydane po raz pierwszy w 1880 r. Jednym
z bardziej znanych z tego cyklu jest wiersz
Kościeliska.
Za każdym drogi zakrętem
Cały krajobraz się zmienia;
Jakby w królestwie zaklętem
W głaz zamienione marzenia,
Dziwaczne fantazji gmachy
Z wejrzeniem coraz to nowem,
Wiszące ściany i dachy
Tłoczą się ponad parowem
Lub uciekają w lazury,
Ręką marznącej natury
Wypchnięte z zieleni ogniska –
To Kościeliska!
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Tatry stały się symboliczną przestrzenią polskiej wolności; w poezji były
kwintesencją polskości podczas walk o narodową tożsamość. Były też
podmiotem refleksyjnych, osobistych westchnień poetów, m.in. Kazimierza
Tetmajera:
Oto ogromny konfesjonał skalny, ogromna spowiedź duszy mojej, te
Tatry. Kocham je. Patrzą na mnie zawsze jednakowe, zawsze jednakowo zimne i smutne – i zawsze wierne. Kocham je. Nauczyły mnie
myśleć i czuć, słowa w rymy układać i barwić, i zsyłają mi sny, lekkie
palce kładą mi na oczy i przymykają powieki, a potem chylą mi głowę
w tył, dotykają palcem moich ust i mówią cicho: milcz... Widzę wtenczas życie potęg i żywiołów natury.
Jednym z pierwszych propagatorów piękna Tatr i ich wielkim miłośnikiem był Józef
Ignacy Kraszewski, który ujrzał je dopiero
w sierpniu 1866 r., kiedy to w celach politycznych przybył do Galicji. Śladem jego pobytu
w górach jest wspomnienie wydrukowane
w „Kłosach” (1868) wraz z reprodukcją obrazka tatrzańskiego. W Dolinie Kościeliskiej był
w towarzystwie przewodnika Jędrzeja Wali
oraz Walerego Eljasza Radzikowskiego, Ta
deuszaLangiego i EugeniuszaJanoty. Mimo,
że był w Tatrach tylko raz, góry te wywarły na
nim niezapomniane wrażenie; powstały tu
wówczas szkice do późniejszych obrazów tatrzańskich wykonanych techniką akwaforty.
Za propagowanie Tatr wśród szerokich
kręgów społeczeństwa Józef I. Kraszewski
został mianowany członkiem honorowym
Towarzystwa Tatrzańskiego. W odpowiedzi
na list Leopolda Świerza, powiadamiający go
o tym fakcie, pisał:

9. Widok z Doliny
Kościeliskiej,
Józef Ignacy
Kraszewski,
ok. 1866,
akwaforta

Z prawdziwą wdzięcznością za pamięć o mnie odebrałem nominację na członka Waszego Towarzystwa. Racz że być tłumaczem moim
i oświadczyć tę wdzięczność p[anu] Prezesowi i współczłonkom. Bóg
zapłać za życzliwość Waszą, ale nie chcę być darmozjadem i mieć
tytuł nic nie przyczyniając się do celów, jakie ma Towarzystwo. Nie
mogę inaczej, więc przesyłam pięć talarów i co roku będę je Wam
przesyłał.
list J.I. Kraszewskiego, dn. 26 lutego 1875, Drezno
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„Manifestem” wycieczkowania w góry był utwór Tytusa Chałubińskiego Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu opublikowany w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” w 1879 r.
Maria Konopnicka pierwszy raz zawitała w Tatry w 1890 r.Ponownie
odwiedziła je w 1905 r., i wówczas dotarła do Stawu Smreczyńskiego.W liście do Teofila Lenartowicza pisała:

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

...jeszcze po śniegu odbyłam wycieczkę do Zakopanego i Kościeliskiej
Doliny. Wspomnienie Goszczyńskiego bardzo tu żywe: przewodnikiem
moim był Maciej Sieczka.
Z prozy dziewiętnastowiecznej i z początku XX wieku należy wspomnieć
utwory, których przynajmniej fragment akcji rozgrywa się w Dolinie Kościeliskiej Są to m.in.: powieści Łucji Rautenstrauchowej Miasta, góry
i doliny (1844) i Jadwigi Łuszczewskiej Wrażenia z Karpat (1860), nowela
Mieczysława Pawlikowskiego Baczmaha (1898), powieści Zofii Urbanowskiej Róża bez kolców (1903), w której bohaterowie błąkali się po Jaskini
Mylnej oraz Bohdana Dyakowskiego W góry, w góry miły bracie (1912).
Każda epoka miała swój sposób odczuwania piękna gór. Wspólnym
rysem było dostrzeganie ich wpływu na psychikę człowieka. Odczuwali to
zarówno romantycy, jak i pozytywiści, stwierdzając, że kontakt z przyrodą
górską staje się źródłem odrodzenia sił fizycznych i moralnych (Kolbuszewski 1965).
W okresie dwudziestolecia międzywojennego tematyka górska do
minowała w prozie. Wymienić należy tu powieści: Jadwigi Roguskiej-Cybulskiej Tajemnica Tatr (1934), Jerzego M. Rytarda i Heleny Roj-Rytardowej Koleba na Hliniku (1933), trylogię Józefa Kapeniaka Ród Gąsieniców
10. Dolina
Kościeliska,
fot. Adolf Stengel,
ok. 1899,
pocztówka
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Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

11. Dolina
Kościeliska.
Polana Miętusia,
ok. 1910,
pocztówka

oraz powieść Przygoda i Dwie opowieści (1925) mniej znanego Tomasza
Glucińskiego, który w jednej z nich opisuje swój pobyt w Jaskini Mylnej.
Powstały w 1929 r., a wydany w 1985, Dziennik tatrzański Tadeusza Bocheńskiego był zapisem utrwalającym poetyckie widzenie Tatr, w których
autor odnajdywał obraz doskonałości i ładu natury.
Pomostem łączącym te dwie generacje literackie była proza turystyczna,
która powstała pod wpływem rozwoju turystyki górskiej i taternictwa.
Przedstawicielami tego gatunku literackiego byli wybitni taternicy, m.in.:
Mieczysław Świerz, Wincenty Birkenmayer i Wiesław Stanisławski. Prace
ich dotyczyły jednak głównie Tatr Wysokich.
Lata wojny nie sprzyjały podejmowaniu tematyki górskiej. Powrót do
literatury górskiej nastąpiłw okresie powojennym, i zaznaczył się głównie
w prozie turystycznej i taternickiej. Z utworów, których akcje epizodów są
umieszczone w Dolinie Kościeliskiej należy wspomnieć powieści: Haliny
Rudnickiej Za siódmym progiem (1959), Macieja Kuczyńskiego Do widzenia słońce (1963) oraz Witolda Gombrowicza Kosmos (1965).
Tatry stały się też ważnym elementem w polskiej muzyce. Według niektórych tatrzańskie echa najsilniej brzmią w poemacie symfonicznym

Mieczysława Karłowicza pt. Odwieczne pieśni (1906), uważanym za najpiękniejszy muzyczny obraz Tatr. Pojawiły się w licznych pieśniach do słów
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, a także w utworach Stanisława Moniuszki
– opera Halka z librettem Włodzimierza Wolskiego. Muzyka spod Tatr
inspirowała Zygmunta Noskowskiego (Fantazja góralska, 1885; Obrazy
tatrzańskie z Doliną Kościeliską, 1900), Władysława Żeleńskiego (uwertura
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W Tatrach, 1870; opera Janek – uważana za pierwszą polską operę góralską,
1900). Mocno zaznaczyła się w twórczości Ignacego Paderewskiego (Album
tatrzańskie, 1884), Feliksa Nowowiejskiego (opera Duch gór, 1905; balet
-opera Tatry, 1929), Karola Szymanowskiego (II koncert smyczkowy,1927;
balet Harnasie, 1931), Bolesława Wallek-Walewskiego (Pomsta Jontkowa,
1926). W latach pięćdziesiątych XX wieku powstały m.in. II Koncert skrzypcowy „Góralski” Jana A. Maklakiewicza (1952) oraz Suita tetmajerowska
Jerzego Młodziejowskiego z pięcioma krajobrazami tatrzańskimi (m.in.
Smreczyński Staw). Inspiracje z „klimatów” tatrzańskich czerpie również
współczesna muzyka. Przykładem mogą być poematy symfoniczne Wojciecha Kilara (Krzesany, 1976; Kościelec 1909, 1977).
Tatry od dawna inspirowały artystów-malarzy. Najstarszymi malarskimi obrazami Tatr są panoramy, które powstały na początku XVIII wieku.
Wśród nich wyróżniają się wzajemną zależnością i opisem szczytów panoramy powstałe w latach 1717–1720 autorstwa: Georga Buchholtza młodszego, Stefana Berzeviczego oraz Antoniego Schweitzera. Nie obejmowały
one jednak Tatr Zachodnich. Dwie ryciny (miedzioryty) z Doliny Kościeliskiej: Wylot Doliny Kościeliskiej oraz rysunek Ratusza nad Doliną Miętu-

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

12. Wybuch
Czarnego
Dunajca,
Bogusz Zygmunt
Stęczyński, 1847,
litografia

sią można znaleźć w pracy Baltazara Hacqueta pt. Najnowsze fizyczno-polityczne podróże przez dackie i sarmackie czyli północne Karpaty wydanej
w Norymberdze w latach 1790–1796. W dziele tym Hacquet zamieścił też
pierwszą panoramę Tatr od strony północnej.
Najwcześniejsze polskie panoramy Tatr zawdzięczamy Stanisławowi
Staszicowi, który dołączył do swego dzieła O ziemiorodztwie... (1815) atlas
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Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

13. Dolina
Kościeliska,
Aleksander
Płonczyński,
przed 1847,
rysunek
ołówkiem
14. Leśniczówka
w Dolinie
Kościeliskiej,
Alfred Schouppé,
1860, litografia
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zawierający m.in. panoramę całych Tatr (Bielskich, Wysokich i Zachodnich)
od północy. Przyjmuje się, że panoramę naszkicował z natury sam S. Staszic,
jakkolwiek jest ona sygnowana przez Zygmunta Vogla, malarza krajobrazu
architektonicznego działającego w Warszawie.
Początek polskiego pejzażu górskiego stanowi twórczość Jana Nepomucena Głowackiego. Był on najlepszym polskim malarzem krajobrazu
w 1. połowie XIX wieku. Odkrywszy Tatry, udawał się tam co roku latem;
w sierpniu 1839 r. mieszkał kilka tygodni w Kościelisku w karczmie, gdzie

założył pracownię. Z szesnastu tatrzańskich obrazów Jana N. Głowackiego
kilka dotyczy Doliny Kościeliskiej, m.in.: Wchód na Dolinę Kościeliską
(1839?), Pejzaż z Doliny Kościeliskiej (znany też jako Wyjście z Doliny Kościeliskiej), Wodospad w Dolinie Kościeliskiej (1840?), Widok Źródła Czarnego Dunajca w Dolinie Kościeliskiej, Widoki tatrzańskie przedstawiający
Stare Kościeliska, Część Doliny Kościeliskiej Kominami zwana oraz Góra
Pyszna.
Bogusz Zygmunt Stęczyński odbył pierwszą wycieczkę w Tatry w 1845 r.
Jej rezultatem były cztery autolitografie (m.in. Wybuch Czarnego Dunajca
w Dolinie Kościelisko), zamieszczone
w dziele jego autorstwa pt. Okolice
Galicji. Album ten został wydany
w 1847 r. we Lwowie, w zakładzie
poligraficznym Pillerów.
Leon Dembowski – profesor
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie
– namalował wiele krajobrazów ta
trzańskich, w tym również Doliny
Koś cieliskiej: Dolina Kościeliska
(1853), Widok na górę Pyszną w Kościeliskiej dolinie w Tatrach (1854),
Widok góry Pysznej w Tatrach
(1857). Niewielkich rozmiarów
obraz olejny, przedstawiający widok
Bystrej i Błyszcza, znany jest pod
nazwą Góra Pyszna ze stawem Smreczyny w dolinie Kościeliskiej w Tatrach (1860).
W latach czterdziestych XIX wie
ku uczniowie Jana N. Głowackiego,
studenci krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych, odbywali wyprawy poznawcze w Tatry, w wyniku których powstało kilka obrazów. Aleksander
Płonczyński namalował m.in. Drogę do Kościelisk w Tatrach (1845) oraz
Widok Karpat z doliny w Kościeliskach (1847), a Władysław Łuszczkiewicz
Taniec góralski (1845), z solistą, grupą góralskich widzów, z szałasem i skałami w tle. Na odwrocie tego płótna znajduje się napis: Wspomnienie z Do
liny Kościeliskiej w Tatrach (wieczór). Juhasy na polanie tańczą górala.
Wojciech Gerson jest autorem akwareli W Tatrach (1860), będącej
unikatowym dokumentem historii fotografii tatrzańskiej. Przedstawia
ona Marcina Olszyńskiego podczas wykonywania zdjęć nad Stawem Smreczyńskim, a obok niego są malarze: Julian Cegliński, Alfred Schouppé i Wojciech Gerson. Alfred Schouppé pozostawił po sobie m.in. grafikę z natury

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

15. Podwójne
źródła Czarnego
Dunajca w Dolinie
Kościeliskiej,
Alfred Schouppé,
1866, drzeworyt

21

Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

16. Dolina
Kościeliska
z potokiem,
Thomas Ender,
1861–1862,
akwarela

17. Walery Eljasz
Radzikowski
(1841–1905)
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Leśniczówka w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach (1860) oraz Górę Pyszną
i Dolinę Kościeliską.
Panorama Tatr jest zamieszczona również w Przewodniku w wycieczkach
na Babią Górę, do Tatr i Pienin z 1860 r. autorstwa Eugeniusza Janoty.
Celem jednej z ostatnich podróży austriackiego malarza Thomasa Ende
ra były Tatry, znajdujące się wówczas w północnej czę
ści Austro-Węgier. Przebywał tu w latach 1861–1862,
a efektem jego tatrzańskich wędrówek jest kilka akwarelek, m.in. z Doliny Kościeliskiej.
Wszechstronnym ilustratorem Tatr był Walery Eljasz
Radzikowski. Do swojego Ilustrowanego przewodnika
do Tatr, Pienin i Szczawnic, który ukazał się w 1870 r.
w Poznaniu, wykonał rysunki oraz panoramę Tatr Widok na Tatry od północy z Głodówki wzgórza we wsi
Bukowinie. W szóstym wydaniu przewodnika z 1900 r.
zamieszczonych jest dodatkowo sześć panoram szczytów tatrzańskich. Ilustrował nie tylko wydawnictwa
własne, ale dostarczał ryciny Tatr również dla tygodników. Stosował różne techniki ilustracji: drzeworyt, miedzioryt oraz akwaforty. Znane są też jego prace malarskie, m.in. obraz olejny Dolina Kościeliska z 1877 r.
Pierwsze fotografie Tatr, w tym również Doliny Kościeliskiej pojawiły
się w 2. połowie XIX wieku. Ich autorami byli: Walery Rzewuski (1859 i 1861)
– Pisana w Dolinie Kościeliskiej, Marcin Olszyński – zdjęcie z rejonu Stawu
Smreczyńskiego zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym” (1860), Awit
Szubert (1876, 1878) – Brama Kraszewskiego, Stanisław Bizański (1885–
1890) – Wypływ z pod Pisanej w Dolinie Kościeliskiej, a nieco później, bo
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w 1906 r., Stanisław Krygowski – Podój owiec na Przysłopie Miętusim oraz
Miętusia z Turnią Kończystą. Jednym z pierwszych fotografów-amatorów
tatrzańskich był Walery Eljasz Radzikowski, który wykonywał zdjęcia od
1890 r. Był on zarazem pionierem fotografii jaskiniowej w Tatrach; w 1895 r.
fotografował otwór Jaskini Mylnej.

18. Brama
Kantaka w Dolinie
Kościeliskiej,
Walery Eljasz
Radzikowski,
1887, drzeworyt
19. Kominy
Dudowe w Dolinie
Kościeliskiej, Awit
Szubert, 1899,
heliograwiura
20. Wypływ z pod
Pisanej w Dolinie
Kościeliskiej,
Stanisław
Bizański, 1894,
heliograwiura
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Dolina
Kościeliska
w literaturze,
muzyce i sztuce

21. Skała zwana
Pisana w dolinie
Kościeliskiej
w Tatrach
podług fotografii
M[arcina]
Olszyńskiego,
1872, drzeworyt

Tatrzańskie fotografie wykonywał również Mieczysław Karłowicz,
osobiście wywołując klisze i „tonując” zdjęcia. Z licznych albumów zachowały się jedynie dwa, z 85 fotografiami Tatr, wykonanymi w lecie 1906 r.,
m.in. zdjęcie Stawu Smreczyńskiego z dawną drewnianą altanką. Na podstawie fotografii wykonywano reprodukcje drzeworytnicze i rysunki,
które były zamieszczane w „Tygodniku Ilustrowanym” już od 1862 r. oraz
w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego”.
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