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Historyczno-kulturowo-przyrodnicze krainy Spisz, 
Orawa, Liptów, Podhale i ziemia sądecka położone są na po-
graniczu polsko-słowackim wokół Tatr, najwyższych i naj-
piękniejszych gór środkowej Europy. Charakteryzują się 
one niepowtarzalnymi krajobrazami, unikalną przyrodą, 
a także niezwykłym dziedzictwem przenikających się 
od wielu wieków kultur: polskiej, słowackiej, niemieckiej, 
węgierskiej, żydowskiej, romskiej i łemkowskiej. Na tym 
obszarze w 1994 roku z inicjatywy polskich i słowackich 
samorządów lokalnych został utworzony transgraniczny 
Związek Euroregion „Tatry”. W latach 2006–2007 reali-
zował on współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka projekt pt. 
Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego 
„Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluś-
kiewicza”. Tytułowymi patronami tego przedsięwzięcia zo-
stali dwaj wybitni artyści pogranicza polsko-słowackiego 
– Ladislav Mednyánszky, słowacki malarz przełomu XIX 
i XX wieku, związany z kasztelem w Strażkach oraz Jan 
Kanty Pawluśkiewicz, współczesny kompozytor i malarz 
urodzony w Nowym Targu. Chociaż wywodzą się oni z in-
nych epok i mają odmienne doświadczenia życiowe oraz 
artystyczne, to w ich twórczości można dostrzec podobne 
motywy i inspiracje zaczerpnięte z bogactwa różnych kul-
tur pogranicza. 

Patronat honorowy nad projektem sprawowali: Se-
nator Rzeczypospolitej Polskiej Franciszek Adamczyk 
oraz Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krako-
wie Ivan Horský. 

W ramach licznych wydarzeń projektu w Ośrodku 
Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu zaprezen-
towano wystawy z cyklu Artyści pogranicza: Żydzi w ma-
larstwie Karola Kostura, Malarstwo Nikifora Krynickiego 
i rzeźba Edwarda Sutora oraz Malarstwo i rysunek Ladis-
lava Mednyánszkeho oraz żel-art Jana Kantego Pawluś-
kiewicza. Odbyła się międzynarodowa konferencja nauko-
wa poświęcona zagadnieniom siedmiu kultur pogranicza. 
Ponadto wspólnie z Gminą Łapsze Niżne zorganizowano 
warsztaty muzyczne pt. Motywy różnych kultur pogranicza 
polsko-słowackiego w twórczości kompozytorskiej Jana 
Kantego Pawluśkiewicza zakończone koncertem na dzie-
dzińcu Zamku w Niedzicy w wykonaniu Orkiestry Kame-
ralnej Akademii Beethovenowskiej w Krakowie. Wydany 
został również album pt. Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 
dwóch kultur autorstwa Anny Majorczyk. 

Niniejsze, specjalne wydanie rocznika Euroregionu 
„Tatry” pt. Pogranicze polsko-słowackie w całości poświę-
camy prezentacji rezultatów osiągniętych w trakcie realiza-
cji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza pol-

Historické, kultúrne a prírodné krajiny Spiš, Ora-
va, Liptov, Podhalie a Sądeczská zem sú položené 
v poľsko-slovenskom pohraničí vôkol Tatier, najvyšších 
a najkrajších hôr strednej Európy. Sú charakteristické 
neopakovateľnou krásou krajiny, unikátnou prírodou 
a nezvyčajným dedičstvom, od vekov sa prenikajúcich 
kultúr: poľskej, slovenskej, nemeckej, maďarskej, ži-
dovskej, rómskej a rusinskej. V roku 1994 z iniciatívy 
poľských a slovenských lokálnych samospráv vznikol na 
tomto území cezhraničný zväzu Euroregión Tatry. V ro-
koch 2006–2007 realizoval projekt pod názvom Stretnu-
tie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od 
Ladislava Mednyánszkeho po Jana Kantyho Pawluśkie-
wicza”, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 
INTERREG IIIA Poľská republika – Slovenská republi-
ka. Titulnými patrónmi podujatia sa stali dvaja významní 
umelci poľsko-slovenského pohraničia Ladislav Medny-
ánszky, slovenský maliar z prelomu 19. a 20. storočia, 
spojený s kaštieľom v Strážkach, a Jan Kanty Pawluśkie-
wicz, súčasný skladateľ a maliar, ktorý sa narodil v No-
wom Targu. Hoci pochádzajú z iných epoch a majú odliš-
né životné a umelecké skúsenosti, v ich tvorbe môžeme 
pozorovať podobné motívy a inšpirácie, vychádzajúce z 
bohatstva rôznych kultúr pohraničia. 

Čestnú záštitu nad projektom prevzali: Senátor Poľ-
skej republiky Franciszek Adamczyk a Generálny konzul 
Slovenskej republiky v Krakove Ivan Horský.

V rámci projektu sa v Stredisku poľsko-slovenskej 
spolupráce v Nowom Targu konali mnohé podujatia, 
počas ktorých boli otvorené výstavy z cyklu Umelci 
z pohraničia: Židia v maliarstve Karola Kostura, Ma-
liarstvo Nikifora Krynického a sochárstvo Edwarda 
Sutora” a Maliarstvo a grafika Ladislava Mednyánsz-
keho a gel-art Jana Kantyho Pawluśkiewicza. Konala 
sa medzinárodná vedecká konferencia venovaná tema-
tike siedmich kultúr pohraničia. Okrem toho boli spo-
ločne s Obecným úradom Łapsze Niżne zorganizované 
hudobné tvorivé dielne pod názvom Motívy rôznych 
kultúr poľsko-slovenského pohraničia v skladateľskej 
tvorbe Jana Kantyho Pawluśkiewicza, ktoré na hrade 
v Nedeci uzatváral koncert Komorného orchestra Beet-
hovenovej akadémie v Krakove. Bol vydaný album Anny 
Majorczyk Nowy Targ. Obrázky z mestečka dvoch kul-
túr.

Toto špeciálne vydanie ročenky Euroregiónu Tatry 
pod názvom Poľsko-slovenské pohraničie je venované 
prezentácii výsledkov dosiahnutých počas realizácie pro-
jektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského po-
hraničia Od Ladislava Mednyánszkeho po Jana Kantyho 

SŁOWO WSTĘPNE • ÚVODNE SLOVO
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sko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana 
Kantego Pawluśkiewicza”. Na pierwszych stronach przy-
pominamy Czytelnikom zorganizowane w ramach projektu 
interesujące wystawy artystów pogranicza.

Na przełomie kwietnia i maja 2007 roku odbyła się wy-
stawa pt. Żydzi w malarstwie Karola Kostura. Karol Kostur, 
nowotarski malarz naiwny, w swoich obrazach, akwarelach 
i rysunkach utrwalił ludzi, zdarzenia z minionych lat i pejza-
że małych miasteczek pogranicza. Postać i twórczość Karola 
Kostura przybliża zamieszczony w roczniku tekst autorstwa 
Antoniego Nowaka. Wy-
stawie tej towarzyszyła 
ekspozycja fotografii Mar-
tina Cahna pt. Kamień 
na kamieniu, prezentująca 
ocalałe do dziś na obszarze 
Euroregionu „Tatry” ślady 
kultury materialnej Żydów. 
Została ona przygotowa-
na przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Myślenice” 
w ramach mikroprojektu 
pt. Wielokulturowe Tatry 
zrealizowanego z Progra-
mu INTERREG IIIA Pol-
ska – Republika Słowacka. 

W lipcu 2007 roku 
pokazaliśmy dorobek arty-
styczny dwóch wybitnych 
indywidualności pogranicza 
– Nikifora Krynickiego oraz 
Edwarda Sutora z Nowego 
Targu. Ich twórczość mieści się w nurcie sztuki określanej 
„naiwną”, „inną”, „osobną”, „art-brut”. Ten rodzaj twórczości 
cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie za granicą, 
gdzie istnieją muzea i liczne galerie, m.in. de l’Art Brut w Lo-
zannie czy the American Visionary Art Museum w Baltimore. 
Akwarele Nikifora i rzeźby Sutora należą do dzieł wybitnych, 
które wzbudzają uznanie i zachwyt znawców przedmio-
tu. Były one wystawiane w prestiżowych galeriach w kraju 
i za granicą i chętnie nabywane przez muzea i kolekcjonerów 
prywatnych. Postaci Nikifora i jego dzieł nie trzeba specjal-
nie przedstawiać. Artysta od wielu lat cieszy się uznaniem 
krytyków i kolekcjonerów. Ukazały się liczne opracowania 
naukowe, albumy i katalogi, a ostatnio tysiące widzów obej-
rzało film w reżyserii Krzysztofa Krauzego pt. Mój Nikifor. 
W Krynicy, rodzinnym mieście artysty, w willi Romanówka 
funkcjonuje Muzeum Nikifora, będące oddziałem Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, z którego zbiorów wybrano 
prace artysty prezentowane na wystawie. Inaczej jest z Su-

Pawluśkiewicza. Na prvých stranách pripomíname čitate-
ľom zaujímavé výstavy umelcov z pohraničia, ktoré boli 
sprístupnené v rámci projektu.

Na prelome apríla a mája 2007 sa konala výstava 
Židia v maliarstve Karola Kostura. Karol Kostur, nowo-
tarský insitný maliar, stvárnil vo svojich obrazoch, akva-
reloch a kresbách ľudí, udalosti minulých rokov a malé 
pohraničné mestečká. Osobnosť a tvorbu Karola Kostura 
približuje v ročenke text Antoniho Nowaka. Výstava bola 
spojená s expozíciou fotografií Martina Cahna pod náz-

vom Kameň na kameni ve-
novanou stopám materiál-
nej kultúry Židov, ktoré 
dodnes pretrvali na území 
Euroregiónu Tatry. Pripra-
vilo ju združenie Wspól-
nota Myślenice v rámci 
mikroprojektu Multikul-
túrne Tatry realizovaného 
v rámci Programu INTER-
REG IIIA Pol’sko-Sloven-
ská republika.

V júli 2007 sme pred-
stavili súborné ume lecké 
dielo dvoch významných 
osobností pohraničia – Ni-
kifora Krynického a Ed-
warda Sutora z Nowého 
Targu. Ich tvorba sa za-
raďuje do umeleckého 
prúdu označovaného ako 
umenie „naivné”, „iné”, 

„osobité”, „art-brut”. Tento druh umenia sa teší veľkému 
záujmu, hlavne v zahraničí, kde existujú početné mú-
zeá a galérie, napr. de l'Art Brut v Lausanne alebo the 
American Visionary Art Museum v Baltimore. Akvare-
ly Nikifora a sochy Sutora patria k významným dielam, 
ktoré vyvolávajú nadšenie a uznanie znalcov tohto druhu 
umenia. Boli vystavované v prestížnych galériách doma 
aj v zahraničí a s obľubou ich kupovali múzeá aj súkrom-
ní zberatelia. Nikifora a jeho dielo netreba zvlášť pred-
stavovať. Umelec je už po mnohé roky uznávaný medzi 
kritikmi a zberateľmi. Bolo vydané množstvo vedeckých 
rozpráv, albumov a katalógov a nedávno pritiahol tisícky 
divákov do kín film Krzysztofa Krauzeho Mój Nikifor. 
V Krynici, v rodnom meste umelca, vo vile Romanówka 
sa nachádza Nikiforovo múzeum, ktoré je súčasťou Ob-
lastného múzea v Nowom Sączi a z jeho zbierok boli vy-
braté umelcove práce, ktoré sú sprístupnené na výstave. 
Iná situácia je v prípade Sutora. Po smrti umelca získal 

SŁOWO WSTĘPNE • ÚVODNE SLOVO

Wernisaż wystawy „Żydzi w malarstwie Karola Kostura”, 18.04.2007 r.

Vernisáž výstavy „Židia v malarstve Karola Kostura”, 18.04.2007
Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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torem. Po śmierci artysty największą część jego prac nabył 
Urząd Miasta Nowego Targu i przekazał do zbiorów Muze-
um Podhalańskiego. Pomimo że wartość artystyczna jego 
rzeźb została bardzo wysoko oceniona przez krytyków sztuki, 
to nie są one udostępnione publiczności na stałej ekspozycji 
i ciągle czekają na pełniejsze odkrycie w rodzinnym mieście 
rzeźbiarza. Co łączy tych dwóch artystów? Samorodny talent, 
niezwykła intuicja i pasja tworzenia, w której realizowali się 

bez reszty. Obydwaj nie mieli odpowiedniego wykształcenia, 
żyli we własnym hermetycznym świecie wyobraźni, tworzyli 
poza uznanym i obowiązującym kanonem kultury. Obdarze-
ni niezwykłą wrażliwością outsiderzy, odmieńcy, naznaczeni 
pewnymi ułomnościami i niepełnosprawnością. Niezwykle 
trafne i poruszające zderzenie twórczości tych wielkich indy-
widualności, artystycznych i życiowych outsiderów prezentu-
ją teksty Zbigniewa Wolanina oraz Antoniego Nowaka.

Wydarzeniem podsumowującym nasz projekt, łączącym 
wcześniejsze przedsięwzięcia, pokazującym różnorodność 
i barwność kulturową pogranicza postanowiliśmy uczynić 
wspólną wystawę malarstwa patronów artystycznych projek-
tu – Ladislava Mednyánszkeho i Jana Kantego Pawluśkiewi-
cza. Zorganizowana została ona w sierpniu 2007 roku. Obra-
zy, rysunki i akwarele Ladislava Mednyánszkeho, wybitnego 
przedstawiciela środkowoeuropejskiego malarstwa przełomu 
XIX i XX wieku, pochodzące ze zbiorów słowackich galerii 

najväčšiu časť jeho prác Mestský úrad v Nowom Targu 
a previedol ich do zbierok Podhalianskeho múzea. Aj 
napriek tomu, že umeleckí kritici vysoko ohodnotili jeho 
sochárske dielo, nie je sprístupnené v stálej expozícii 
a ešte čaká na úplné odhalenie v rodnom meste sochára. 
Čo spája oboch umelcov? Samorastlý talent, nezvyčajná 
intuícia a tvorivá vášeň, ktorej sa oddali bez výhrad. Ani 
jeden z nich nemal primerané vzdelanie, žili vo vlastnom 

hermetickom svete predstáv, tvorili pomimo všeobecne 
záväzného estetického kánonu. Outsideri a podivíni, po-
značení určitými vadami a postihnutím, ktorí sú obdarení 
neobvyklou citlivosťou. Veľmi výstižné sú texty Zbig-
niewa Wolanina a Antoniho Nowaka, ktoré konfrontujú 
tvorbu týchto veľkých osobností, umeleckých a život-
ných outsiderov.

Súborná výstava maliarstva umeleckých patrónov 
projektu – Ladislava Mednyánszkeho a Jana Kantyho 
Pawluśkiewicza je podujatím, ktoré sumarizuje náš 
projekt, spája predchádzajúce predsavzatia, zobrazu-
júce kultúrnu rôznorodosť a pestrosť pohraničia. Bola 
sprístupnená v auguste 2007. Obrazy, grafika a akvarely 
Ladislava Mednyánszkeho, významného predstaviteľa 
stredoeurópskeho maliarstva prelomu 19. a 20. storočia 
zo zbierok slovenských galérií a múzeí boli prezento-
vané v Poľsku po prvý raz. Jan Kanty Pawluśkiewicz 

Wystawa „Malarstwo Nikifora Krynickiego i rzeźba Edwarda Sutora” 
w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu

Výstava „Maliarstvo Nikifora Krynického a sochárstvo Edwarda Sutora” 
v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu

Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”

Otwarcie wystawy „Malarstwa Nikifora Krynickiego i rzeźby 
Edwarda Sutora”, 09.07.2007 r. Od lewej: Wendelin Haber, 

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, Antoni Nowak, 
Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” 

oraz Ivan Horský, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie 
Vernisáž výstavy „Maliarstvo Nikifora Krynického a socharstvo 

Edwarda Sutora”, 9.07.2007. Zľava: Wendelin Haber, predseda Rady 
združenia Euroregión „Tatry”, Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie 

Euroregiónu Tatry, Ivan Horský, Generálny konzul Slovenskej republiky 
Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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predstavil svoje práce z cyklu Vivat hieroglify, vytvo-
rené originálnou technikou gel-artu. V roku 2006 boli 
exponované na výstave v budove Európskeho parla-
mentu v Bruseli. Iwona Purzycka, riaditeľka Múzea–
zámku v Bielsku-Białej, výstižne podotýka: „V 21. sto-
ročí [egyptské hieroglyfy] nanovo prečítal a umelecky 
interpretoval Jan Kanty Pawluśkiewicz. Starobylé zna-
ky sú inšpiráciou pre modernú umeleckú víziu. Umelec 
tvorí neobyčajne farebne bohaté diela gelovými farbami 

svojím charakteristic-
kým štýlom. Je v nich 
odveké tajomstvo aj 
egyptská monumen-
tálnosť”. Publikované 
texty Jerzyho Brukwic-
kého a Márie Šelepovej 
približujú tvorbu obi-
dvoch umelcov.

V dňoch 19.-20. 
apríla 2007 sa v Stredis-
ku poľsko-slovenskej 
spolupráce v Nowom 
Targu konala Medzi-
národná vedecká kon-
ferencia pod názvom 
Stretnutie siedmich kul-
túr poľsko-slovenského 
pohraničia. Referáty, 
ktoré boli prednesené 
na tejto konferencii, 
tvoria ďalšiu, obšírnu 
časť tejto edície našej 
ročenky. Na konferen-
cii sa zúčastnili mnohí 
predstavitelia z rôznych 
oblastí vedy a umenia 
z Poľska a zo Sloven-
ska. Nie je možné ob-

siahnuť všetky diskutované témy a problémy, ktoré boli 
zasignalizované v referátoch a počas diskusie. Konfe-
rencia sa pokúšala zhromaždiť a systematizovať súčas-
né profesionálne znalosti na tému kultúrneho dedičstva 
poľsko-slovenského pohraničia. Prednesené referáty sa 
sústredili na rôzne aspekty multikultúrnosti pohraničia. 
Autori sa odvolávali na históriu regiónu, literárnu tra-
díciu, folklór, zvyky, jazyk a hudbu jednotlivých etnic-
kých skupín. 

Profesor Henryk Ruciński z Białystockej univer-
zity porovnal vo svojom referáte lokácie troch miest: 
Nowého Targu, Nowého Sącza a Podolínca a dokonale 

i muzeów, zaprezentowane zostały w Polsce po raz pierw-
szy. Natomiast Jan Kanty Pawluśkiewicz pokazał swoje 
prace malarskie z cyklu Vivat hieroglify wykonane orygi-
nalną techniką żel-artu. W 2006 roku były one ekspono-
wane na wystawie w gmachu Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Jak trafnie zauważa Iwona Purzycka, Dyrek-
tor Muzeum – Zamku w Bielsku-Białej „w XXI wieku 
[egipskie hieroglify] odczytał na nowo Jan Kanty Pawluś-
kiewicz, nadając im swoją artystyczną interpretację. Bar-
dzo stare znaki są inspi-
racją do nowoczesnej, 
artystycznej wizji. Nie-
zwykle bogate w swej 
kolorystyce dzieła two-
rzy artysta żelowymi 
pisakami, odnajdując 
sobie tylko właściwy 
ślad. Jest w nich i ta-
jemnica sprzed wieków, 
i egipska monumental-
ność”. Aby przybliżyć 
twórczość obu tych 
artystów, publikujemy 
teksty autorstwa Jerze-
go Brukwickiego oraz 
Marii Šelepovej.

W dniach 19–20
 kwietnia 2007 r. w Ośrod-
ku Współpracy Polsko-
Słowackiej w Nowym 
Targu odbyła się Między-
narodowa Konferencja 
Naukowa pt. Spotkanie 
siedmiu kultur pograni-
cza polsko-słowackiego. 
Teksty wygłoszonych 
podczas niej referatów 
stanowią kolejną, najob-
szerniejszą część tej edycji naszego rocznika. W konferen-
cji uczestniczyli liczni przedstawiciele różnych dziedzin 
nauki i sztuki z Polski i Słowacji. Nie sposób ogarnąć 
wszystkich poruszonych wątków i problemów zasygnali-
zowanych w referatach oraz podczas dyskusji. Konferen-
cja była próbą zebrania i usystematyzowania współczesnej 
profesjonalnej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego 
pogranicza polsko-słowackiego. Zaprezentowane refera-
ty skupiały się na różnych aspektach wielokulturowości 
pogranicza. Autorzy odwoływali się do historii regionu, 
tradycji literackich, folkloru, obyczajów, języka i muzyki 
poszczególnych grup etnicznych. 

Wernisaż wystawy „Malarstwo i rysunek Ladislava Mednyánszkeho 
oraz żel-art Jana Kantego Pawluśkiewicza”, 09.08.2007 r. 

Od lewej: Wendelin Haber, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Ta-
try”, Senator Franciszek Adamczyk, Antoni Nowak, Dyrektor biura Eurore-
gionu „Tatry”, Marian Balazs, Wicekonsul Republiki Słowackiej, Oľga Mar-
kuliková z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Mária 

Šelepová, kustosz Muzeum w Strażkach, Jan Kanty Pawluśkiewicz

Vernisáž výstavy „Maliarstvo a grafika Ladislava Mednyánszkeho 
a gél-art Jana Kantyho Pawluśkiewicza”, 9.08.2007. 

Zľava: Wendelin Haber, predseda Rady združenia Euroregión „Tatry”,
senátor Franciszek Adamczyk, Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Euroregió-
nu Tatry, Marián Balazs, vicekonzul Slovenskej republiky, Oľga Marhulíková 
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Mária Šelepová, správkyňa múzea 

v Strážkach, Jan Kanty Pawluśkiewicz

Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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Profesor Henryk Ruciński z Uniwersytetu w Białym-
stoku w swoim referacie porównał lokacje trzech miast: 
Nowego Targu, Nowego Sącza i Podolińca, doskonale obra-
zując skomplikowane procesy osadnicze na pograniczu pol-
sko-słowackim. 

Natomiast profesor Ivan Chalupecký z Lewoczy zajął 
się losami ważnych postaci, które w znaczący sposób wpły-
nęły na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny Spisza. 
Byli wśród nich przedstawiciele rodów szlacheckich, kup-
ców, artystów, profesorów uniwersyteckich, księży, których 
działalność skupiała się m.in. w Lewoczy. Referat ten sta-
nowi wstępny szkic do „prześledzenia migracji pod kątem 
wybitnych postaci, które na Spisz przybyły lub ze Spisza się 
wywodziły”. 

Erika Cintulová, Dyrektor Muzeum w Kieżmarku, 
podkreśliła, że „specyfiką Spisza jest przemienność wpły-
wów narodowości, które na te ziemie przybywały i przyczy-
niły się do zachowania i przeplatania się różnych elementów 
kultury”. Przedstawiając obraz życia kulturalnego i społecz-
nego Niemców karpackich, ich codzienność, pracę, naukę 
i sposoby spędzania wolnego czasu, Autorka próbuje odpo-
wiedzieć na pytanie: „kiedy na terenie Spisza po raz pierw-
szy pojawiali się Niemcy i skąd wziął się termin „Niemcy 
karpaccy”? 

Dziedzictwo kulturowe pogranicza, jego główne ele-
menty i symbole są stale obecne również w literaturze 
polskich i słowackich pisarzy. O „literackiej tradycji opisy-
wania gór i przeżyć z nimi związanych” mówił, wnikliwie 
analizując casus Krywania w literaturze prof. dr hab. Jacek 
Kolbuszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego. „Warto się 
czasem bliżej przyjrzeć dokładniej kulturowej roli pewnych 
gór, szczególnie wtedy, gdy sposoby ich widzenia, pojmo-
wania i interpretowania wiązały się z ważnymi dla poszcze-
gólnych kultur narodowych aspektami”. 

Maria Šelepová, kustosz kasztelu w Strażkach, będą-
cego rodową siedzibą Mednyánszkych, a teraz muzeum 
Ladislava Mednyánszkeho w swoim referacie przybliżyła 
biografię, osobowość i dorobek twórczy tego znakomitego 
malarza. Liczne podróże, rodzinne losy i niezwykła wrażli-
wość na otaczającą rzeczywistość uczyniły go człowiekiem 
otwartym na różne kultury. Być może to właśnie „genius 
loci monarchii dał Mednánszkyemu swobodę ducha i ciała”, 
które znalazły odbicie w jego wolności wewnętrznej i swo-
bodzie twórczej. 

Wśród wygłoszonych referatów znalazły się także 
takie, które skupiały się na aspektach codziennego życia 
i pracy mieszkańców pogranicza. Trzy spośród nich dotyczą 
zagadnień związanych z historią fotografii tych regionów. 
Profesor Aleksander Żakowicz z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach przedstawił rezultaty swojej kwerendy ar-

zobrazil komplikovaný proces osadníctva v poľsko-slo-
venskom pohraničí.

Profesor Ivan Chalupecký z Levoče sa zaoberal 
osudmi významných dejateľov, ktorí mali veľký vplyv 
na hospodársko-spoločenský a kultúrny rozvoj Spi-
ša. Boli medzi nimi predstavitelia šľachtických rodín, 
kupcov, umelcov, univerzitných profesorov, kňazov 
a pôsobili predovšetkým v Levoči. Tento referát pred-
stavuje úvodný náčrt „vysledovania migrácie z hľadiska 
významných osobností, ktoré zavítali na Spiš alebo zo 
Spiša pochádzali”.

Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku, zdô-
raznila, že „špecifikou Spiša je striedavosť vplyvu národ-
ností, ktoré na túto zem prichádzali a pričinili sa o zacho-
vanie a prenikanie rôznych kultúrnych prvkov”. Autorka 
charakterizuje kultúrny a spoločenský spôsob života kar-
patských Nemcov, ich každodennosť, prácu, vyučovanie 
a spôsoby trávenia voľného času a pokúša sa odpovedať 
na otázku: kedy sa na území Spiša objavili Nemci po prvý 
raz a odkiaľ pochádza termín „karpatskí Nemci”.

Kultúrne dedičstvo pohraničia, jeho hlavné prvky 
a symboly sú neustále prítomné aj v literatúre poľských 
a slovenských spisovateľov. O „literárnej tradícii opisu 
hôr a s nimi spojených zážitkov”, dôsledne analyzujúc 
casus Kriváňa v literatúre, hovoril prof. dr. hab. Jacek 
Kolbuszewski z Vroclavskej univerzity. „Hodno sa nie-
kedy prizrieť bližšie kultúrnemu významu istých hôr, 
hlavne vtedy, keď spôsob nazerania na ne, ich chápania 
a interpretácia sú úzko späté s národným aspektom jed-
notlivých kultúr”. 

Mária Šelepová, kustód kaštieľa v Strážkach, ktorý 
je rodinným sídlom Mednyánszkych a v súčasnosti Mú-
zeom Ladislava Mednyánszkeho, priblížila vo svojom 
referáte biografiu, osobnosť a dielo tohto vynikajúceho 
maliara. Mnohé cesty, rodinné osudy a neobyčajne citlivá 
schopnosť vnímať okolitý svet z neho spravili človeka, 
ktorý je otvorený voči iným kultúram. Možno vlastne 
„genius loci monarchie dal Mednyánszkemu slobodu 
ducha a tela”, ktoré sa odrazili v jeho vnútornej slobode 
a slobode tvorby.

Medzi prednesenými referátmi boli aj také, ktoré sa 
venovali aspektom každodenného života a práce obyva-
teľov pohraničia. Tri z nich sa zaoberajú otázkami, kto-
ré súvisia s históriou fotografie týchto regiónov. Prof. 
Aleksander Żakowicz zo Sliezskej univerzity v Katovi-
ciach prezentoval výsledky svojho archívno-muzeálne-
ho hľadania starých haličských a tatranských fotografií 
na poľskej aj slovenskej strane. Tento výskum priniesol 
dodatočné efekty. „Okrem biograficko-faktografických 
informácií bolo možné vysliediť neobvyklé javy prieni-
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chiwalno-muzealnej, którą przeprowadził w poszukiwaniu 
starej fotografii galicyjskiej i tatrzańskiej po stronie polskiej 
i słowackiej. Przyniosła ona dodatkowe efekty. „Oprócz in-
formacji biograficzno-faktograficznych prześledzić można 
było niezwykle zjawiska przenikania kultur w formie prze-
noszenia swej zawodowej działalności fotograficznej do ob-
szaru sąsiedniej jednostki administracyjnej i językowej”.

Wśród wymienionych przez prof. Aleksandra Ża-
kowicza fotografów znajduje się trzech noszących na-
zwisko Morawetz, którzy działali w tym samym czasie 
w różnych, odległych od siebie miejscowościach pograni-
cza – Nowym Targu, Przemyślu i Kieżmarku. O jednym 
z nich – Oskarze Morawetzu opowiedziała dr Grażyna 
Stojak, historyk sztuki i pracownik Muzeum Narodowe-
go Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, odnajdując wśród 
pozostawionych przez niego fotografii dowody jego 
otwartości na inne kultury. 

Natomiast dla Kazimierza Gajewskiego z Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie „rowerowa wyprawa Ame-
rykanki Dorothy Hosmer wiosną 1937 przez południową 
Polskę i Rumunię stała się pretekstem do zainteresowania 
tematem kobiet fotografujących w Tatrach oraz przyległych 
regionach”. Autor zapoznaje nas z biografiami kilkudziesię-
ciu kobiet fotografów, które w latach 1850–1939 prowadziły 
swoje zakłady fotograficzne, fotografowały dla przyjemno-
ści bądź uczestniczyły w wystawach fotograficznych na te-
renie obejmującym Tatry, Podhale, Spisz, Orawę i Liptów.

Doktor Leszek Hońdo z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie stwierdza, że „historia Żydów słowackich 
obrazuje dość powszechną tezę, iż dla Żydów granice mię-
dzy państwami były jedynie umowne”. Na przykładzie 
losów rodziny Schroeiberów oraz Halberstamów, a także 
inskrypcji nagrobnych z cmentarzy w Bardejowie, Popra-
dzie, Zakopanem i Nowym Targu udowadnia, że „granica 
polityczna nie wpłynęła zasadniczo na kształt tradycyjnych 
żydowskich (hebrajskich) inskrypcji, potwierdzając tezę 
o wspólnocie kulturowej Żydów zamieszkujących pograni-
cze polsko-słowackie”. 

Zagadnieniom filologicznym dotyczącym języka pol-
skiego i słowackiego poświecono dwa referaty. Profesor 
Halina Mieczkowska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku analizowała wpływ 
zapożyczeń na rozwój analityzmu w leksyce obu, tak „bli-
skich typologicznie, kulturowo i geograficznie” języków. 
Z kolei Rafał Bracki, student z Sanoka, na przykładzie serii 
przekładowej noweli Malka Františka Švantnera omawiał 
kwestię problemów przekładu w ramach tych pokrewnych 
sobie języków.

Pracownicy naukowi Instytutu Humanistycznego 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

ku kultúr vo forme prenosu svojej profesnej fotografickej 
činnosti do priestoru susednej administratívnej a jazyko-
vej jednotky”.

Prof. Aleksander Żakowicz vymenoval troch foto-
grafov, ktorí sa nazývali Morawetz a pôsobili v tom is-
tom čase v rôznych, odľahlých od seba, pohraničných ob-
ciach – Nowom Targu, Przemyśli a Kežmarku. O jednom 
z nich – Oskarovi Morawetzovi – referovala Dr. Grażyna 
Stojak, historička umenia z Národného múzea Przemyś-
lianskej zeme v Przemyśli, ktorá našla medzi jeho foto-
grafiami dôkazy jeho otvorenosti voči iným kultúram.

Pre Kazimierza Gajewského z Akadémie Jana Dłu-
gosza v Čenstochovej sa „bicyklová výprava Američan-
ky Dorothy Hosmerovej po južnom Poľsku a Rumunsku 
na jar v roku 1937 stala impulzom na prebudenie jeho 
záujmu o tematiku žien, fotografujúcich v Tatrách a v su-
sedných regiónoch”. Autor nás oboznamuje s biografiami 
niekoľkých desiatok žien – fotografistiek, ktoré v rokoch 
1850–1939 vlastnili fotografické ateliéry, fotili pre ra-
dosť alebo sa tiež zúčastňovali na fotografických výsta-
vách na území Tatier, Podhalia, Spiša, Oravy a Liptova.

Doktor Leszek Hońdo z Jagelovskej univerzity 
v Krakove konštatuje, že „história slovenských Židov 
je dôkazom dosť rozšírenej tézy, že pre Židov boli hrani-
ce medzi štátmi jedine hranicami pomyselnými”. Na prí-
klade osudov rodiny Schroiberovcov, Halberstamovcov 
a tiež náhrobných inskripcií z cintorínov v Bardejove, 
Poprade, Zakopanom a Nowom Targu dokazuje, že „po-
litická hranica nemala zásadný vplyv na podobu tradič-
ných židovských (hebrejských) inskripcií a potvrdzuje 
tézu o kultúrnej vzájomnosti Židov, obývajúcich poľsko-
slovenské pohraničie”.

Filologickým otázkam, týkajúcim sa poľského a slo-
venského jazyka, boli venované dva referáty. Prof. Halina 
Mieczkowska, rektorka Štátnej vysokej odbornej školy 
Jana Grodka v Sanoku analyzovala vplyv prevzati na rozvoj 
vieslovných pomenovaní obidvoch „typologicky, kultúrne 
a geograficky blízkych” jazykov. Rafał Bracki, študent zo 
Sanoku, na príklade série prekladov novely Malka Františka 
Švantnera uvažoval o problematike prekladu v rámci týchto 
príbuzných jazykov. 

Vedeckí pracovníci Humanistického inštitútu Podha-
lianskej štátnej vysokej odbornej školy v Nowom Targu 
sa vo svojich prednáškach venovali otázkam goralčiny, 
jej tradícií a jazyka. Dr. Kazimierz Sikora a Dr. Maciej Rak 
sa prihlásili do diskusie na tému prekladu Biblie do go-
ralskeho dialektu a sústredili sa na „štylisticko-jazykovú 
problematiku, presnejšie – na schopnosť dialektu splniť 
nároky biblického jazykového štýlu”. Autori tohto referátu 
opisujú efekty a závery, ktoré vyplývajú z dialektologic-
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w Nowym Targu w swoich wystąpieniach skupili się 
na zagadnieniach góralszczyzny, jej tradycji i języka. 
Dr Kazimierz Sikora oraz dr Maciej Rak zabrali głos 
w dyskusji nad tłumaczeniem Biblii na gwarę góralską, 
„w centrum uwagi stawiając zagadnienia stylistyczno-
językowe, a ściślej – możliwości sprostania przez gwarę 
wymogom stylu biblijnego”. Rezultaty i wnioski, jakie 
wyniknęły z przeprowadzonego ze studentami II roku 
filologii polskiej eksperymentu dialektologicznego pole-
gającego na przekładzie fragmentów Biblii na gwarę pod-
halańską, orawską i spiską, opisują autorzy tego referatu.

Natomiast dr Anna Mlekodaj przedstawiła anali-
zę siedmiu pamiętników górali edytowanych w latach 
2000–2006. Jak pisze autorka, „w przeciwieństwie 
do autotematycznych biografii, w pamiętnikach góral-
skich często bohaterem narracji/prowadzonej w 1. os. 
l. poj.) staje się ktoś trzeci (ja mówiące opowiada o kimś, 
kogo zapamiętało) – jakaś postać znacząca dla prezen-
towanego środowiska”. W pamiętnikach tych odczytać 
można dość wyraźny podział na „swoich” i „obcych”. 
Tę drugą kategorię reprezentują przede wszystkim 
przedstawiciele Żydów i Romów, dwóch „społeczności 
od dawna zamieszkujących wspólnie z góralami na Pod-
halu, jednak niezasymilowanych, a więc o wyraźnej od-
mienności kulturowej”. 

Dr Wojciech Kudyba na przykładzie twórczości 
Miloša Doležala i Wojciecha Wencla postawił w swoim 
referacie pytania: „Czy istnieje we współczesnej Euro-
pie środkowej nurt poezji czerpiącej inspiracje z religii? 
Czy można mówić o środkowoeuropejskiej wspólnocie 
poetów religijnych? I czy podobna wspólnota wyróżnia 
się na tle współczesnej poezji europejskiej?”.

Popularny dziś temat zbójnictwa na pograniczu pol-
sko-słowackim oraz przynależności postaci i legendy Ja-
nosika do kultury tych regionów na podstawie twórczości 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera przedstawił dr Andrzej 
Jazowski z Lipnicy Wielkiej, konkludując, że „utwo-
ry o tematyce zbójnickiej zajmują zarówno w dorobku 
poetyckim, jak i prozatorskim Tetmajera ważne miejsce 
i to od zarania jego twórczości”.

O polonikach w zbiorach Słowackiej Biblioteki Na-
rodowej w Martinie mówił Tomasz Trancygier, redaktor 
naczelny czasopisma „Knižnica”. Najstarsze zgromadzo-
ne tam polskie druki pochodzą z XV i XVI wieku. 

W trakcie konferencji odbyło się również spotkanie 
poetyckie z Michałem Jagiełło i Ladislavem Volko. Mi-
chał Jagiełło, pisarz, poeta i publicysta, taternik, alpinista 
i ratownik górski, w latach 1997–2007 dyrektor Biblio-
teki Narodowej w Warszawie czytał wiersze ze swojego 
najnowszego tomu poetyckiego pt. Goryczka, słodyczka, 

kého experimentu, ktorý spočíval v preklade fragmentov 
Biblie do podhalianskeho, oravského a spišského nárečia 
a ktorý uskutočnili spoločne so študentmi II. ročníka poľ-
skej filológie.

Dr. Anna Mlekodaj prezentovala analýzu siedmich 
pamätníkov goralov, ktoré boli editované v rokoch 2000–
2006. Autorka píše, že „v protiklade k autotematickým 
biografiám, v goralských pamätníkoch sa častokrát hrdi-
nom narácie (v 1.os. jed.č.) stáva niekto tretí (hovoriace 
ja rozpráva o niekom, koho si zapamätalo) – akási osoba, 
ktorá je významná z hľadiska prezentovaného prostre-
dia”. V týchto pamätníkoch je výrazne badateľné rozlí-
šenie na „svojich” a „cudzích”. V tej druhej kategórii sa 
mnohokrát objavujú predstavitelia Židov a Rómov, dvoch 
„spoločenstiev, ktoré spoločne s goralmi oddávna bývajú 
na Podhalí, ale nie sú asimilovaní a sú teda výrazne kul-
túrne odlišní”. 

Dr. Wojciech Kudyba na príklade tvorby Miloša 
Doležala a Wojciecha Wencla položil vo svojom referáte 
otázky: „Existuje v súčasnej strednej Európe smer v po-
ézii, ktorý by čerpal inšpiráciu z náboženstva? Môžeme 
hovoriť o stredoeurópskom spoločenstve náboženských 
básnikov? A či podobné spoločenstvo vyniká na pozadí 
súčasnej európskej poézie?”

V súčasnosti veľmi populárnu tému zbojníctva 
v poľsko-slovenskom pohraničí, ako aj príslušnosti po-
stavy a legendy Jánošíka do kultúry týchto regiónov, 
na príklade tvorby Kazimierza Przerwy-Tetmajera pre-
zentoval Dr. Andrzej Jazowski z Vel'kej Lipnice. Konk-
ludoval, že „diela so zbojníckou tematikou sú v poézii 
a próze Tetmajera významne zastúpené od samého za-
čiatku jeho tvorby”.

Tomáš Trancygier, šéfredaktor časopisu „Knižnica” 
hovoril o polonikách v zbierkach Slovenskej národnej 
knižnice v Martine. Najstaršie poľské výtlačky, ktoré sa 
tu nachádzajú, pochádzajú z 15. a 16. storočia.

Počas konferencie sa konalo poetické stretnutie 
s Michałom Jagiełłom a Ladislavom Volkom. Michał Ja-
giełło, spisovateľ, básnik, publicista, horolezec, alpinista 
a horský záchranca, v rokoch 1997–2007 riaditeľ Národ-
nej knižnice vo Varšave čítal básne zo svojej najnovšej 
básnickej zbierky Goryczka, słodyczka, czas Opowieści. 
Do ročenky sme vybrali dve básne Widok spod Bereśnika 
a Spienione strumienie.

Ladislav Volko, sociológ, akademický učiteľ, dip-
lomat, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii, 
ako o sebe hovorí „je básnikom slovenským a básnikom 
poľským alebo tiež básnikom poľským a básnikom slo-
venským. [...] Pretože nástrojom poézie je jazyk a všetko, 
čo s ním súvisí – kultúra, umenie, história a hlavne odo-
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czas Opowieści. Do rocznika wybraliśmy dwa wiersze 
zatytułowane Widok spod Bereśnika oraz Spienione 
strumienie. 

Ladislav Volko, socjolog, nauczyciel akademicki, 
dyplomata, były ambasador Słowacji w Indiach, jak sam 
mówi „jest poetą słowackim i poetą polskim, lub też poe-
tą polskim i poetą słowackim. […] Bowiem narzędziem 
poezji jest język i to co z językiem się wiąże – kultura, 
sztuka, historia i przede wszystkim przekaz wartości, 
samo życie…”. Zamieszczamy kilka spośród zaprezento-
wanych na konferencji utworów tego autora. 

Tę tak bogatą w tematy 
i różnorodną jak sama kultura 
pogranicza konferencję naukową 
zamknął blok poświęcony kul-
turze romskiej. Adam Bartosz, 
dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie, znany cyganolog, 
autor i organizator pierwszej 
w Europie stałej ekspozycji mu-
zealnej o historii i kulturze Ro-
mów, zwrócił w swoim referacie 
uwagę na potrzebę „ochrony 
i ekspozycji tradycyjnej kultury 
materialnej Cyganów zamiesz-
kujących Karpaty. [...] Cygań-
skie osady, ich kształt, budulec 
domostw, sposób użytkowania 
przestrzeni, to wszystko nale-
ży traktować jako niewątpliwie 
trwały element dziedzictwa kul-
turowego Karpat”.

Jedną z głównych profesji 
Romów było i jest muzykowa-
nie. „Wielowiekowe sąsiedztwo 
i wzajemne stosunki polityczne, 
gospodarcze i kulturalne Pol-
ski i Węgier [...] zrodziły jeden 
z najosobliwszych, żywych do-
kumentów przenikania się kultur, 
zarówno węgierskiej, jak i polskiej oraz wpływów słowa-
ckich – muzykę kultywowaną do dzisiejszego dnia przez 
Romów zamieszkujących tereny Czarnej Góry niedaleko 
Bukowiny Tatrzańskiej”. Dr Anna G. Piotrowska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie poświeciła swój referat 
przybliżeniu fenomenu tradycji muzycznych Romów, któ-
rych doskonałą ilustrację stanowi twórczość grupy polskich 
Romów ze szczepu Bergitka Roma, m.in. poetki Teresy Mir-
gi z Czarnej Góry na Spiszu. Podczas konferencji wystąpi-
ła ona wraz ze swoim zespołem muzycznym „Kałe Bała”. 

vzdávanie hodnôt, samotný život.”... Publikujeme nie-
koľko z básní, ktoré boli prezentované na konferencii.

Blok, venovaný rómskej kultúre, uzatvára vedec-
kú konferenciu, tak tematicky bohatú a rôznorodú ako 
je samotná kultúra pohraničia. Adam Bartosz, riaditeľ 
Oblastného múzea v Tarnowe, známy ciganológ, autor 
a organizátor prvej Európskej stálej muzeálnej expozície 
o histórii a kultúre Rómov, upozornil vo svojom referáte 
na nutnosť „ochrany a exponovania tradičnej materiál-
nej kultúry Cigánov žijúcich v Karpatoch. [...] Cigánske 
osady, ich podoba, stavivo obydlí, spôsob využívania 

priestoru, s tým všetkým treba 
zaobchádzať ako s trvalým ele-
mentom kultúrneho dedičstva 
Karpát”.

Jednou z hlavných profesií 
Rómov bolo a je muzicirovanie. 
„Odveké susedstvo a vzájomné 
politické, hospodárske a kultúr-
ne vzťahy Poľska a Maďarska 
[...] splodili jeden z najzaují-
mavejších živých dokumentov 
prieniku kultúr, rovnako maďar-
skej ako aj poľskej a tiež sloven-
ských vplyvov – hudbu, ktorú 
dodnes kultivujú Rómovia, ži-
júci na území Čiernej Hory ne-
ďaleko Bukowiny Tatrzańskej”. 
Dr. Anna G. Piotrowska z Jage-
lovskej univerzity v Krakove vo 
svojom referáte priblížila feno-
mén hudobných tradícií Rómov, 
ktorých dokonalou ilustráciou 
je tvorba skupiny poľských Ró-
mov z kmeňa Bergitka Roma, 
o.i. poetky Teresy Mirgovej 
z Čiernej Hory na Spiši. Počas 
konferencie vystúpila spolu so 
svojou hudobnou skupinou Kałe 
Bała. K vlastným básňam, ktoré 

umelkyňa píše v poľskom aj rómskom jazyku, kompo-
nuje melódie, v ktorých inšpiráciu čerpá z tradičných 
starých piesní poľských, maďarských a slovenských Ci-
gánov. V tejto publikácii prezentujeme niekoľko veršov 
zo zbierky poetky Wiersze i pieśni, ktorá bola vydaná 
v roku 2006.

Ďalším dôležitým podujatím v rámci projektu Euro-
región Tatry boli hudobné dielne pod názvom Motívy 
z rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia v skla-
dateľskej tvorbe Jana Kantyho Pawluśkiewicza, ktoré 

Profesor Henryk Ruciński podczas 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Spotkanie 

siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego 
„Od Ladislava Mednyánszkeho 

do Jana Kantego Pawluśkiewicza”, 19.04.2007 r. 
Profesor Henryk Ruciński počas 

medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Stretnutie 
siedmich kultúr  poľsko-slovenského pohraničia 

„Od Ladislava Medňanskeho 
po Jana Kantyho Pawluśkiewicza”, 19.04.2007

Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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Do wierszy, które pisze w języku polskim i romskim, artyst-
ka komponuje melodie, czerpiąc inspiracje z tradycyjnych 
starych pieśni Cyganów polskich, węgierskich i słowackich. 
W niniejszej publikacji prezentujemy kilka wierszy z wy-
danego w 2006 roku tomu poetki zatytułowanego Wiersze 
i pieśni.

Kolejnym, niezwykle istotnym wydarzeniem projektu 
Euroregionu „Tatry” były zorganizowane wspólnie z Gminą 
Łapsze Niżne, przeznaczone dla młodych artystów z Polski 
i Słowacji warsztaty mu-
zyczne pt. Motywy rożnych 
kultur pogranicza polsko-
słowackiego w twórczo-
ści kompozytorskiej Jana 
Kantego Pawluśkiewicza, 
które zwieńczył w dniu 30 
czerwca koncert na dzie-
dzińcu zamku w Niedzicy 
w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej Akademii 
Beethovenowskiej w Kra-
kowie i solistów. Koncert 
poprzedził wygłoszony 
dzień wcześniej wykład 
dr hab. Anny Burzyńskiej 
z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie 
zatytułowany Jan Kanty 
Pawluśkiewicz – artysta to-
talny. Autorka przedstawiła 
w nim artystę jako „w peł-
nym tego słowa znaczeniu 
twórcę »transwersalnego«, tworzącego na styku rozmaitych 
kultur, których znaki mieszają się i przeplatają w jego dzie-
łach, tworząc z nich własne, nowe jakości. […] Ten swoisty 
synkretyzm kulturowy jest już trwałym i rozpoznawalnym 
wyróżnikiem muzycznego stylu Ja na Kantego Pawluśkie-
wicza – naj częściej pojawiają się tu ślady jego ukochanej 
kultury podhalańskiej, ale także słowackie, węgierskie, 
romskie, żydowskie, hiszpańskie, południowosłowiańskie, 
a na wet orientalne”. W naszym roczniku zamieściliśmy ten 
interesujący referat.

W ramach projektu ukazał się również album pt. Nowy 
Targ. Obrazki z miasteczka dwóch kultur autorstwa Anny 
Majorczyk, którego promocja odbyła się 19 kwietnia 2007 r. 
Książka ta jest propozycją odbycia wędrówki w czasie. 
Zebrane w niej ryciny, obrazy, stare fotografie i karty pocz-
towe pokazują Nowy Targ i jego mieszkańców od końca 
XVIII w. do II wojny światowej. Podążając śladem obrazków 
z przeszłości, Autorka przywołuje przebrzmiałe historie i zda-

boli zorganizované spoločne s Obcou Nižne Lapše a boli 
určené pre mladých umelcov z Poľska a zo Slovenska. 
Hudobné dielne zavŕšil koncert v podaní Komorného or-
chestra Beethovenovej akadémie v Krakove a sólistov, 
ktorý sa konal 30. júna na nádvorí zámku v Nedeci. Pred-
chádzala mu prednáška Dr. hab. Anny Burzyńskej z Jage-
lovskej univerzity v Krakove Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– totálny umelec. Autorka v nej predstavila umelca ako 
»transverzálneho« tvorcu v pravom slova zmysle, tvo-

riaceho na priesečníku 
rozličných kultúr, ktorých 
prvky sa prelínajú a pre-
nikajú v jeho dielach, tvo-
riac z nich vlastnú, novú 
kvalitu. [...] Tento zvlášt-
ny kultúrny synkretizmus 
sa stal trvalým a charak-
teristickým odlišujúcim 
znakom hudobného štýlu 
Jana Kantyho Pawluśkie-
wicza – najčastejšie sa 
tu objavujú stopy jeho 
milovanej podhalianskej 
kultúry, ale taktiež vply-
vy slovenské, maďarské, 
rómske, židovské, špa-
nielske, vplyvy južných 
Slovanov a dokonca 
orientálne”. Tento zaují-
mavý referát prezentuje-
me v našej ročenke. 

V rámci projektu bol 
vydaný album Nowy Targ. Obrazki z miasteczka dwóch 
kultur (Nowy Targ. Obrázky z mestečka dvoch kultúr) 
autorky Anny Majorczyk a jeho prezentácia sa konala 
19. apríla 2007. Kniha je pozvaním na putovanie časom. 
Zhromaždené rytiny, obrazy, staré fotografie a pohľad-
nice ukazujú Nowy Targ a jeho obyvateľov od konca 
17. storočia do druhej svetovej vojny. Autorka, kráčajúc 
po stopách obrazov z minulosti, privoláva uplynulé deje 
a udalosti, atmosféru minulého času a pestrú malomest-
skú realitu, ktorej charakter a obraz bol výsledkom spo-
ločného pôsobenia materiálnej a duchovnej kultúry Po-
liakov a Židov, žijúcich v harmonickej koexistencii.

Židia odišli nenávratne z Nowého Targu, ich svet 
zničili udalosti druhej svetovej vojny a tragédia holo-
kaustu. Po mnohé roky bola pamäť o nowotarských Ži-
doch ukrytá pod, možno hanblivým, závojom mlčania. 
Nedá sa však hovoriť o starom Nowom Targu a obchá-
dzať jeho židovských obyvateľov, susedov s ich osobitou 

Promocja albumu „Nowy Targ. 
Obrazki z miasteczka dwóch kultur” autorstwa Anny Majorczyk, 

19.04.2007 r.
Slávnostná prezentácia albumu „Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 

dwóch kultur” autorstva Anny Majorczyk, 19.04.2007 
Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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rzenia, klimat minionego czasu i barwną małomiasteczkową 
rzeczywistość, której charakter i wizerunek współtworzyła 
kultura materialna i duchowa mieszkających tu w zgodnej ko-
egzystencji Polaków i Żydów. 

Żydzi odeszli bezpowrotnie z Nowego Targu, ich świat 
zniszczyły wydarzenia II wojny światowej i tragedia Holo-
caustu. Przez wiele lat pamięć o nowotarskich Żydach, okry-
ta była zgodnym, może wstydliwym milczeniem. A przecież 
trudno mówić o starym Nowym Targu, pomijając jego ży-
dowskich obywateli, sąsiadów, z ich odmienną kulturą, języ-
kiem, ubiorem i rytmem życia wyznaczonym przez nakazy 
religii. 

Wędrówkę po starym Nowym Targu rozpoczyna seria 
widoków romantycznych z Tatrami w tle, następnie spaceru-
jemy po rynku i uliczkach miasta, by zatrzymać się na dłużej 
przy najważniejszych i najciekawszych budowlach. Zwie-
dzamy zabytkowe kościoły, synagogę i bożnice, musimy 
też koniecznie odwiedzić sławny nowotarski jarmark. Przy-
pominamy sobie ważne wydarzenia z historii miasta oraz 
zupełnie zwyczajne codzienne zajęcia i sprawy nowotarżan, 
których portrety zamykają tę opowieść, obejmującą ponad 
150 lat. Podczas tej wędrówki-opowieści ślady dwóch kultur 
utrwalone w rysunku i fotografii, zachowane w kapryśnej 
pamięci, wspomnieniu i dokumencie, przeplatają się ze sobą, 
opowiadając o przeszłości miasta i o jego mieszkańcach, 
którzy dawno „się pominęli”, a których łączył wspólny los, 
bieda, radości i smutki dnia codziennego. 

Album, starannie opracowany graficznie przez Kazimie-
rza Gajewskiego, został wydrukowany przez Oficynę Drukar-
ską Jacka Chmielewskiego w Warszawie. W niniejszym rocz-
niku zamieszczamy dwie recenzje tego wydawnictwa pióra 
Anny Szopińskiej oraz Wiesława A. Wójcika. 

Zrealizowany przez Euroregion „Tatry” projekt pt. 
Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego 
„Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkie-
wicza” pokazał bogactwo i różnorodność kulturową nasze-
go regionu. Cieszymy się, że udało nam się utrzymać dobry 
poziom merytoryczny konferencji, warsztatów, jak również 
prezentacji artystycznych. Duże zainteresowanie znawców 
przedmiotu i liczny udział publiczności w poszczególnych 
wydarzeniach projektu sprawił nam wiele satysfakcji i po-
twierdził, że ten wielki dorobek kulturowy pogranicza warto 
wciąż i na nowo prezentować oraz upowszechniać.

 Redakcja 

kultúrou, jazykom, odevom a rytmom života, ktorý urču-
jú ich náboženské príkazy.

Putovanie po starom Nowom Targu otvára séria ro-
mantických panorám s Tatrami v pozadí, potom sa prechá-
dzame po námestí a uličkách starého mesta a zastavujeme 
sa pri najvýznamnejších a najzaujímavejších budovách. 
Navštevujeme starobylé kostoly, synagógu a modliteb-
ňu, musíme navštíviť aj slávny nowotarský jarmok. Pri-
pomíname dôležité udalosti z histórie mesta a tiež úplne 
obyčajné každodenné práce a záležitosti Nowotarčanov, 
ktorých portréty uzatvárajú tento príbeh, trvajúci vyše 150 
rokov. Počas tohto putovania-príbehu sa stopy dvoch kul-
túr, zvečnené v kresbe a fotografii, uchované vo vrtošivej 
pamäti, spomienke a dokumente, navzájom prelínajú, roz-
právajú o histórii mesta a jeho obyvateľoch, ktorí sa dávno 
„pominuli” a ktorých spájal spoločný osud, bieda, radosť 
a žiaľ každodenného života.

Album, ktorý starostlivo graficky spracoval Ka-
zimierz Gajewski, vydala Oficyna Drukarska Jacka 
Chmielewského vo Varšave. V tejto ročenke uverejňu-
jeme dve recenzie tej to publikácíe od Anny Szopińskej 
a Wiesława A. Wójcika.

Projekt pod názvom Stretnutie siedmich kultúr 
poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medny-
ánszkeho po Jana Kantyho Pawluśkiewicza”, ktorý zre-
alizoval Euroregión Tatry, poukázal na bohatstvo a kul-
túrnu rôznorodosť nášho regiónu. Teší nás, že sa nám 
podarilo udržať vysokú odbornú úroveň konferencie, 
tvorivých dielní a taktiež umeleckých prezentácií. Veľké 
zadost'učinenie nám priniesol záujem odborníkov a vy-
soká účasť publika na jednotlivých podujatiach projektu, 
čo potvrdilo, že to veľké kultúrne bohatstvo pohraničia si 
neustále a nanovo zaslúži prezentáciu a popularizáciu.

Redakcia

Preklad: Agencja BTB Tomasz Wicik

SŁOWO WSTĘPNE • ÚVODNE SLOVO
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ŻYDZI W MALARSTWIE 
KAROLA KOSTURA

Antoni Nowak

Malarstwo „naiwne” Karola Kostura

Karol Kostur (1919–2000) urodził się w Nowym 
Targu. Przed wojną jako młody chłopak był robotni-
kiem budowlanym. Chęć poznania świata i pragnienie 
zdobycia wiedzy z różnych dziedzin życia zadecydo-
wały o jego dalszej karierze zawodowej. Po wojnie 
ukończył bowiem wyż-
sze studia ekonomiczne. 
Wyuczonego zawodu 
nie wykonywał jednak 
zbyt długo, żądny przy-
gód wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 
Tam imał się różnych za-
wodów, ale głównie po-
głębiał tajniki radiestezji 
i medycyny naturalnej. 
Po powrocie z Ameryki 
do Nowego Targu zaj-
mował się poznawaniem 
właściwości leczniczych 
ziół. Z czasem jednak 
główną jego pasją stało 
się malarstwo, którym 
wyrażał kolorową róż-
norodność otaczające-
go go świata: bogactwo 
przyrody, majestat gór, 
typy górali, Żydów, 
Cyganów oraz zajęcia 
i obrzędy mieszkańców 
Podhala. Szczególnie fa-  
scynowało go życie 
i kultura Żydów. Przez 
wiele lat był członkiem 
i prezesem klubu plasty-
ka amatora „Wizja” działającego przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Nowym Targu. Kilka lat przed śmiercią 
Kostur przestał malować. Przebywał w domu opieki 
w Zbyszycach, gdzie zmarł. 

Malarstwo Karola Kostura było pokazywane wie-
lokrotnie w Nowym Targu i Krakowie, a za pośredni-
ctwem Desy również w Berlinie i Londynie. Muzeum 

ŽIDIA V MALIARSTVE 
KAROLA KOSTURA

Antoni Nowak

Insitné maliarstvo Karola Kostura

Karol Kostur (1919–2000) sa narodil v Nowom 
Targu. Pred vojnou bol, ako mladý chlapec, stavebným 
robotníkom. Chuť poznávať svet a získavať vedomosti 
z rôznych životných oblastí bola rozhodujúca pre jeho 
profesionálnu kariéru. Po vojne ukončil vysokoškolské 

ekonomické štúdium. 
Vo vyštudovanom odbo-
re však nepracoval príliš 
dlho, jeho túžba po dob-
rodružstvách ho zahnala 
až do Spojených štátov 
amerických. Tam sa 
chytal každého remes-
la, ale hlavne odhaľoval 
tajomstvá radiestézie 
a prírodnej medicíny. 
Po návrate do Nowého 
Targu z Ameriky sa za-
oberal poznávaním lie-
čivých vlastností rast-
lín. Neskôr sa však jeho 
hlavnou vášňou stalo 
maliarstvo, v ktorom 
vyjadroval farebnú rôz-
norodosť obklopujúce-
ho ho sveta: bohatstvo 
prírody, majestát hôr, 
typy horalov, Židov, 
Cigánov a tiež zvyky 
a obrady obyvateľov 
Podhalia. Obzvlášť ho 
zaujímal život a kultú-
ra Židov. Po dlhé roky 
bol členom a predsedom 
klubu amatérskych výt-

varníkov Wizja v Mestskom kultúrnom stredisku v No-
wom Targu. Niekoľko rokov pred smrťou prestal Kostur 
maľovať. Žil v opatrovateľskom dome v Zbyszyciach, 
kde aj zomrel.

Maliarstvo Karola Kostura bolo veľakrát prezen-
tované v Nowom Targu, Krakove a prostredníctvom 
podniku  Desa taktiež v Berlíne a Londýne. Múze-

WYSTAWY Z CYKLU „ARTYŚCI POGRANICZA”
VÝSTAVY Z CYKLU „UMELCI Z POHRANIČIA”

Karol Kostur przy malowaniu obrazu pt. „Rynek nowotarski”
Karol Kostur pri maľovaní obrazu pod názvom „Nowotargské námestie”

Fot. J. Dylewska
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Sztuki Ludowej w Otrębusach prezentowało obrazy 
artysty na wystawie Judaica. W 1997 roku Związek 
Euroregion „Tatry” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Nowym Targu zorganizował dwie duże 
indywidualne wystawy prac Kostura w Instytucie 
Polskim w Bratysławie oraz w Ośrodku Pogranicze 
w Sejnach. Zarówno muzea, jak i kolekcjonerzy pry-
watni chętnie nabywali jego obrazy. Były one nagra-
dzane w konkursach „sztuki naiwnej”. W 1996 roku 
na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila 
Ociepki w Bydgoszczy Karol Kostur otrzymał I nagro-
dę za obraz Rynek nowotarski.

Wystawa Żydzi w malarstwie Karola Kostura, 
nowotarskiego malarza naiwnego, jest próbą pokaza-

nia wizerunku miasteczek polskich, jakich już nie ma, 
w których pejzaż wpisana była społeczność żydowska. 
Artysta odtwarza w swoich obrazach ludzi i zdarze-
nia z minionych lat, jakie utrwaliły się w jego pamięci 
i wyobraźni. Malarstwo Karola Kostura, jak trafnie za-
uważa Aleksander Jackowski, to: „świat jakby z oddali 
widziany, ludzie zajęci krzątaniem się, każdy z osobna 
[…] gdzie artysta maluje to, co wie, a nie co widzi. 
Postaci dalszego planu rysują się równie wyraźnie jak 
bliskiego. Ale już wzrok nasz przeskakuje na przejmu-

um ľudového umenia v Otrębusoch prezentovalo ob-
razy umelca na výstave Judaica. V roku 1997 Zväz 
Euroregión Tatry, spoločne s Mestským kultúrnym 
strediskom v Nowom Targu, zorganizoval dve veľké 
individuálne výstavy prác Kostura v Poľskom inšti-
túte v Bratislave a v stredisku Pogranicze v Sejnách. 
Múzeá aj súkromní zberatelia s obľubou získavali jeho 
obrazy. Boli oceňované v súťažiach insitného umenia. 
V roku 1996 na Celopoľskej súťaži výtvarného ume-
nia Teofila Ociepku v Bydgoszczi, získal Karol Kostur 
I. miesto za obraz Rynek nowotarski. 

Výstava Židia v maliarstve Karola Kostura, no-
wotarského insitného maliara, je pokusom o priblíže-
nie portrétu poľských mestečiek, ktoré už neexistujú 

a ktorých život bol silne spojený so židovskou spo-
ločnosťou. Umelec vo svojich obrazoch stvárňuje 
ľudí a udalosti minulých rokov, ktoré sa mu vtlačili 
do pamäti a predstáv. Maliarstvo Karola Kostura, 
ako výstižne poznamenáva Aleksander Jackowski, je: 
„svetom akoby zďaleka videným, ľudia zaneprázdnení 
pobehovaním, každý osobitne [...], kde umelec maľuje 
to, čo vie a nie to, čo vidí. Vedlajšie postavy sa vyní-
majú rovnako výrazne ako tie zblízka. Ale náš zrak už 
preskakuje na peknú a dojímavú scénu, v ktorej Židia 

Karol Kostur, „Wychodzący z bożnicy”, olej/płótno
Zbiory: A. Nowak

Karol Kostur, „Vychodiaci zo synagógy”, olej/plátno
Zbierky: A. Nowak

Repr. T. Śmiałkowski

WYSTAWY Z CYKLU „ARTYŚCI POGRANICZA”
VÝSTAVY Z CYKLU „UMELCI Z POHRANIČIA”
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WYSTAWY Z CYKLU „ARTYŚCI POGRANICZA”
VÝSTAVY Z CYKLU „UMELCI Z POHRANIČIA”

jącą piękną scenę, w której Żydzi krążą dookoła sy-
nagogi, na horyzoncie rozczapierzone gałęzie drzew, 
akcentujące rytm symetrycznego układu kompozycji. 
Nie wiem, czy to tylko wiedza o tym, co się stało, 
ale w scenie tej czuję cisze śmierci – minionego cza-
su”.1

Szczególną wymowę posiadają portrety: zarów-
no te indywidualne, jak i grupowe – gwasze i obrazy 
olejne, niekiedy z krajobrazem lub detalem architek-
tonicznym w tle. Na uwagę zasługują portrety: Dawid 
Grassgrün, Żyd w tałesie, Cadyk z uczniami, Rabin. 

Kostur chętnie maluje różne sceny rodzajowe 
stanowiące swoisty dokument etnologiczny i architek-
toniczny. To jakby zatrzymane w kadrze wydarzenia 
z odległej przeszłości, które zaskakują powtarzalnoś-
cią formy i treści oraz podobieństwem licznie wystę-
pujących tam postaci; szczególnie dotyczy to cyklu 
Bożnice. Ten swoisty teatr losu ludzkiego, w którym 
Żydzi, mężczyźni, starcy, kobiety i dzieci wydają się 
patrzeć prosto na nas i mówić o sprawach codzien-
nych, a zarazem o ludzkiej egzystencji przypominają-
cej prozę życia Szai Ajzensztoka, tytułowego bohatera 
wiersza Jana Kasprowicza:

Lat może dziesięć przesiedział
Na nowotarskim szlabanie
I czekał, zbierając myto,
Na Pańskie zmiłowanie.

Pan będzie łaskaw na niego,
Pobłogosławi mu pracę,
Pozwoli mu w Jeruzalem
Zjeść wielkanocną macę.

Do najciekawszych przedstawień należy cykl Boż-
nice oraz obrazy: Rynek nowotarski, Targ, Święto Rosz 
Ha-Szan, Żydzi z Torą, Park.

***

Na wystawie zaprezentowane zostały prace Karola 
Kostura z kolekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w No-
wym Targu oraz prywatnych zbiorów Leszka Allerhan-
da, Stanisława Kojera, Antoniego Nowaka, Macieja Że-
laznego.

1 Katalog wystawy Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofi la 
Ociepki, Bydgoszcz 1996 r.

krúžia dookola synagógy, na horizonte rozprestreté 
konáre stromov, ktoré zdôrazňujú rytmus symetrického 
rozloženia kompozície. Neviem, či to je len vedomie 
toho, čo sa stalo, ale v tejto scéne cítim ticho smrti 
– minulého času”.1 

Jeho portréty sú charakteristické svojráznou vý-
poveďou: rovnako tie individuálne ako aj skupinové 
– gvaše a olejomaľby, niekedy s krajinkou alebo archi-
tektonickým detailom v pozadí. Pozornosť si zaslúžia 
portréty: Dawid Grassgrün, Żyd v tałesie, Cadyk s uc-
zniami, Rabin.

Kostur s obľubou maľuje rôzne žánrové scény, 
ktoré sú akýmsi etnologickým a architektonickým do-
kumentom. Výjavy zo vzdialenej minulosti sú akoby 
zastavením záberu, prekvapujú opakovateľnosťou for-
my a obsahu a podobnosťou početných postáv; týka sa 
to hlavne cyklu Bożnice. Toto zvláštne divadlo ľud-
ského osudu, v ktorom Židia, muži, starci, ženy a deti 
hľadia priamo na nás a rozprávajú o každodenných ve-
ciach a zároveň o ľudskej existencii, ktorá pripomína 
prózu života Szai Ajzensztoka, hlavného hrdinu z ver-
ša Jana Kasprowicza: 

Lat może dziesięć przesiedział
Na nowotarskim szlabanie
I czekał, zbierając myto
Na Pańskie zmiłowanie.

Pan będzie łaskaw na niego,
Pobłogosławi mu pracę, 
Pozwoli mu v Jeruzalem
zjeść wielkanocną macę. 

K najzaujímavejším dielam patrí cyklus Bożnice 
a obrazy: Rynek nowotarski, Targ, Święto Rosz Ha-
Szan, Żydzi z Torą, Park. 

***

Na výstave boli prezentované práce Karola Kostu-
ra z kolekcie Mestského kultúrneho strediska v Nowom 
Targu ako aj zo súkromných zbierok Leszka Allerhan-
da, Stanisława Kojera, Antoniho Nowaka, Macieja Że-
lazného.

Preklad: Agencja BTB Tomasz Wicik

1  Katalóg z výstavy Celopoľskej súťaže výtvarného umenia Teofi la Ociep-
ku, Bydgoszcz, 1996
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WYSTAWY Z CYKLU „ARTYŚCI POGRANICZA”
VÝSTAVY Z CYKLU „UMELCI Z POHRANIČIA”

KAMIEŃ NA KAMIENIU

Wystawie Żydzi w malarstwie Karola Kostura to-
warzyszyła ekspozycja fotografii Martina Cahna pt. Ka-
mień na kamieniu, prezentująca ocalałe do dziś na ob-
szarze Euroregionu „Tatry” ślady kultury materialnej 
Żydów. Została ona przygotowana przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Myślenice” w ramach mikroprojektu 
pt. Wielokulturowe Tatry zrealizowanego z Programu 
INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka. 

MALARSTWO 
NIKIFORA KRYNICKIEGO 
I RZEŹBA 
EDWARDA SUTORA

Zbigniew Wolanin

Nikifor Krynicki

Spośród ludzi, którzy rozsławili Sądecczyznę, naj-
bardziej niezwykłym jest bez wątpliwości ma larz naiw-
ny Nikifor (1895–1968), Łemko z Krynicy Wsi. Praw-
dziwe nazwisko artysty najprawdopo dobniej brzmiało 
Epifaniusz Drowniak, ale sam malarz podpisywał swo-

KAMEÒ NA KAMENI

Výstava Židia v maliarstve Karola Kostura bola 
spojená s expozíciou fotografií Martina Cahna pod náz-
vom Kameň na kameni venovanou stopám materiálnej 
kultúry Židov, ktoré dodnes pretrvali na území Euroregi-
ónu Tatry. Pripravilo ju združenie Wspólnota Myślenice 
v rámci mikroprojektu Multikultúrne Tatry realizované-
ho v rámci Programu INTERREG IIIA Pol'sko-Sloven-
ská republika.

MALIARSTVO 
NIKIFORA KRYNICKEHO 
A SOCHÁRSTVO 
EDWARDA SUTORA

Zbigniew Wolanin

Nikifor Krynický

Spomedzi ľudí, ktorí preslávili sączsky región, 
je bezpochyby najvýnimočnejší insitný maliar Nikifor 
(1895–1968), Rusin z obce Krynica Wieś. Skutočné 
priezvisko umelca pravdepodobne znelo Epifaniusz 
Drowniak, ale sám maliar podpisoval svoje obrazy slo-

Nagrobek Gizeli Herz na cmentarzu żydowskim w Nowym Targu
Náhrobok Gizely Herz na židovskom cintoríne v Nowom Targu

Fot. M. Cahn
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je obrazy słowami „NIKIFOR MALARZ – NIKIFOR 
ARTYSTA” i pod tym imieniem zapisał się na zawsze 
w historii sztuki polskiej i światowej. Nikifor cierpiał 
na dziedziczną wadę wymowy, co od dzieciństwa ogra-
niczyło jego kontakt z otoczeniem. Lepszą formą poro-
zumiewania stało się dla niego malarstwo, które upra-
wiał przez całe życie.

Zanim obrazy Nikifora zawisły w słynnych gale-
riach sztuki i trafiły do kolekcji muzealnych i prywat-
nych, przez dziesiątki lat prawie nikt w Krynicy nie zwra-
cał uwagi na ulicznego malarza wędrującego codziennie 
po uzdrowisku z drewnianą walizeczką mieszczącą jego 
warsztat artystyczny. Swoją 
„przenośną pracownię” roz-
kładał w miejscach, którędy 
najczęściej spacero wali tury-
ści i kuracjusze, wystawia-
jąc na sprzedaż obrazki jako 
„Pamiątki z Krynicy”. Jednak 
bardzo niewie lu ludzi decydo-
wało się wówczas na zakup 
obrazka. Byli i tacy, którzy 
uważali go za zwykłego że-
braka, a na kolorowe obrazki 
patrzyli jak na bezwartościo-
we bazgroły.

„Małą ojczyzną” Nikifora 
była Łemkowszczyzna, której 
krajobrazy wyraził w ma-
larstwie w bardzo osobisty 
sposób. Zwrócił na to uwagę 
doc. Jerzy Zanoziński, pisząc 
o malarstwie Nikifora w kata-
logu do wystawy w warszaw-
skiej „Zachęcie” w 1967 r.: 
„[...] wyeksponowane zostały 
pejzaże krynickie czy raczej 
podkrynickie z motywami 
kratkowanych lasów, pól sza-
chownicowych, torów i stacji kolejowych, malowane 
częściowo przed wojną, częściowo zaś podczas oku-
pacji. Pejzaże tego typu, wykonywane przez Nikifora 
z różnymi odmianami i później, a właściwie aż po dzień 
dzisiejszy, ugruntowały jego sławę jako artysty, który 
pierwszy dostrzegł i w niezmiernie sugestywny sposób 
utrwalił odrębne piękno krajobrazu doliny Popradu”.

Twórczość Nikifora układa się w charakterystyczne 
cykle tematyczne. Za najcenniejsze pod względem ar-
tystycznym uznawane są obrazy z lat 20. i 30. XX w., 
przedstawia jące pejzaże beskidzkie ze stacyjkami. Po-

vami „NIKIFOR MALARZ – NIKIFOR ARTYSTA” 
a pod takýmto menom sa navždy zapísal do histórie 
poľského a svetového umenia. Nikifor trpel dedičnou 
vadou výslovnosti, čo mu od detstva obmedzova-
lo kontakt s okolím. Maľovanie, ktorým sa zaoberal 
po celý život, sa pre neho stalo vhodnejšou formou 
komunikácie.

Pokiaľ obrazy Nikifora neviseli v slávnych galé-
riách umenia a nedostali sa do muzeálnych a súkrom-
ných kolekcií, skoro nik v Krynici si po desiatky rokov 
nevšímal pouličného maliara, ktorý každý deň vandro-
val po kúpeľoch s dreveným kufríkom, v ktorom bola 

celá jeho umelecká dielňa. 
Svoj „prenosný ateliér” roz-
kladal na miestach, kde sa 
najčastejšie prechádzali tu-
risti a kúpeľní hostia a pre-
dával obrázky ako „Pamiat-
ky z Krynice”. Ale málokto 
sa vtedy rozhodol kúpiť ob-
rázok. Našli sa aj takí, ktorí 
ho považovali za obyčajného 
žobráka a na farebné obráz-
ky pozerali ako na bezcenné 
čarbanice. 

„Malou domovinou” 
Nikifora bola Lemkovská 
(rusínska) oblasť, ktorú vý-
nimočným spôsobom zo-
brazil vo svojej maľbe. Doc. 
Jerzy Zanoziński na maliar-
stvo Nikifora upozornil v ka-
talógu výstavy vo varšavskej 
galérii Zachęta v roku 1967: 
„[...] exponované sú krynic-
ké krajinky, alebo presnej-
šie, krajinky z okolia Kryni-
ce, s motívmi kockovaných 
lesov, šachovnicových polí-

čok, koľajníc a železničných staníc, čiastočne namaľo-
vané pred vojnou, čiastočne počas okupácie. Krajinky 
tohto typu, ktoré tvoril Nikifor s rôznymi obmenami, 
ho neskoršie a trvá to vlastne až dodnes, preslávili ako 
umelca, ktorý ako prvý spozoroval a nesmierne suges-
tívnym spôsobom zvečnil zvláštnu krásu Popradskej 
doliny.

Tvorba Nikifora sa komponuje do charakteristic-
kých tematických cyklov. Z umeleckého hľadiska sa 
za najcennejšie považujú obrazy z 20-tych a 30-tych 
rokov 20. stor., ktoré stvárňujú beskydskú krajinu 

Nikifor w Krynicy, 1963 r.
Nikifor v Krynici, 1963

Fot. M. Włosiński
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szczególne prace przedstawiają stacje kolejowe wzdłuż 
linii Krynica – Tarnów i dalej na wschód, w kierunku 
Lwowa. Inne wyśmienite cykle obra zów to urzędy i fa-
bryki dolarów, krynickie wille i pensjonaty, cerkwie, 
kościoły i synagogi, wnę trza kuchni, święci, portrety 
kuracjuszy i przyjaciół, sceny wojskowe. Do bardzo 
interesujących dzieł należą też autoportrety, na których 
Nikifor przedstawia się jako artysta malarz przy pracy, 
często pod koloro wym parasolem, elegancki mężczy-
zna w czarnym garniturze lub nawet jako święty albo 
biskup. Zawsze jako ktoś niezwykły, malarz, który z ra-
cji swej profesji pełni w społeczeństwie rolę szczegól-
ną i dlatego jest ważniejszy od innych ludzi. Wyraźną 
fascynacją Nikifora była 
archi tektura. Czasem prze-
zna cze nie obiektów ozna-
czał dodatkowo wyraźny-
mi symbolami, np. fronton 
pałacu, w którym mieści 
się zakład krawiec ki, wień-
czy popiersie męż czyzny 
w eleganckiej marynarce 
i w cylindrze. Cykl obra-
zów określanych jako ar-
chitektury fantastyczne, 
namalowany w okresie 
międzywojennym, należy
do najciekawszych w twór-
czości artysty.

Nikifor posługiwał 
się szkolnymi akwarela-
mi i kredkami, nie miał 
bowiem pieniędzy na za-
kup dobrych farb, pędzli 
i ołówków. Malował więc 
na takim papierze, jaki 
wpadł mu w ręce, nieraz 
dosłownie na makula-
turze. Dobrym materia-
łem na obraz były zatem 
np. stare zeszyty szkolne, 
plakaty i druki sądowe, kolorowy papier do wycinanek, 
kalka techniczna, papier pakunkowy, tektura, a nawet pu-
dełka po papierosach. Pracę rozpoczynał od wykonania 
szkicu w ołówku, następnie nakładał farbę, podpisywał 
po swojemu malowidło, a dzieło kończył przystawie-
niem na odwrotnej stronie specjalnej pieczęci (miał 
ich kilkanaście). Szacuje się, że artysta namalował kil-
kadziesiąt tysięcy obrazów, z których większość uległa 
zniszczeniu.

s jej staničkami. Jednotlivé práce zobrazujú želez-
ničné stanice pozdĺž trasy Krynica – Tarnów a ďa-
lej na východ, smerom na Ľvov. Ďalšie vynikajúce 
cykly obrazov zobrazujú úrady, fabriky dolárov, kry-
nické vily a penzióny, pravoslávne a katolícke kos-
toly, synagógy, interiéry kuchýň, svätcov, portréty 
kúpeľných hostí a priateľov, vojenské scény. Veľmi 
cenné sú tiež autoportréty, na ktorých sa Nikifor pred-
stavuje ako výtvarný umelec počas práce, častokrát 
pod farebným slnečníkom, ako elegantný muž v čier-
nom obleku, alebo dokonca ako svätec alebo biskup. 
Vždy ako niekto výnimočný, ako maliar, ktorý vzhľa-
dom na svoje povolanie spĺňa v spoločnosti zvláštnu 

úlohu a preto je dôleži-
tejší ako iní ľudia. Niki-
fora výrazne fascinovala 
architektúra. Učelovost' 
objektov niekedy doda-
točne označoval výraz-
nými symbolmi, napr. 
priečelie paláca, v kto-
rom sa nachádza krajčír-
ska dielňa, venčí poprsie 
muža v elegantnom saku 
a v cylindri. Cyklus obra-
zov, ktoré sú označované 
ako fantastická architek-
túra a boli namaľované 
v medzivojnovom obdo-
bí, patria k najzaujíma-
vejším v jeho umeleckej 
tvorbe.

Nikifor používal 
školské akvarelové far-
by a pastelky, pretože 
nemal peniaze na dobré 
farby, štetce a ceruzky. 
Maľoval preto na takom 
papieri, aký sa mu aku-
rát dostal do rúk, neraz 
doslovne na makulatú-

re. Preto dobrým materiálom na obraz boli tiež staré 
školské zošity, plagáty a súdne tlačivá, farebný papier 
na vystrihovačky, kopírovací a baliaci papier, lepenka 
a dokonca krabičky z cigariet. Začínal od škicovania 
ceruzou, potom kládol farbu, maľbu po svojom pod-
pisoval a dielo nakoniec opatril špeciálnou pečaťou 
na zadnej strane (mal ich množstvo). Odhaduje sa, že 
umelec namaľoval desiatky tisícov obrazov, z ktorých 
bola väčšina zničená.

Nikifor, „Malarz w drodze do pracy”, akwarela, lata 40. XX w.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Nikifor, „Maliar na ceste do práce”, akvarel, 40. roky 20. storočia 
Zbierky: Oblastné múzeum v Nowom Sączi

Repr. P. Droździk  
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Nikifor był malarzem samoukiem, posiadał jednak 
wrodzoną wrażliwość na bar wę, „malarską intuicję”. 
Właśnie mistrzowską kolorystyką jego obrazów zachwy-
cili się malarze profesjonaliści, którzy pierwsi spojrze-
li poważnie na tę twórczość. Lwowski malarz Roman 
Turyn zaczął kolekcjonować obrazy krynickiego artysty 
i w 1932 r. pokazał je na zbiorowej wystawie w Paryżu. 
Dziełami Nikifora zachwycali się malarze z kręgu ka-
pistów: Jan i Hanna Cybisowie, Zygmunt Waliszewski, 
Tytus Czyżewski, Artur Nacht. W 1938 r. w „Arkadach” 
ukazał się pierwszy artykuł o Nikiforze napisany przez 
Jerzego Wolffa. Te oznaki zainteresowania twórczością 
artysty aż do drugiej wojny światowej nie miały jednak 
szerszego odzewu. 

Po wojnie Nikifora odkryto na nowo. Decydującą 
rolę w wypromowaniu jego twórczości ode grali wów-
czas krakowscy znawcy sztuki Ella i Andrzej Banacho-
wie. Ich mecenat artystyczny, trwający ponad dwadzieś-
cia lat, sprawił, że twórczość Nikifora weszła w obieg 
sztuki ogólnopolskiej i światowej. Już od końca lat 40. 
XX w. urządzano wystawy krynickiego twórcy, jednak 
przełomowa okazała się ekspozy cja paryska w galerii 
Diny Vierny w kwietniu 1959 r., która dała początek wie-
lu następnym prezenta cjom malarstwa Nikifora na świe-
cie. Z ulicznym malarzem nie zawahali się wystawiać 
swoich obrazów artyści tej miary, co Jerzy Nowosielski, 
Tadeusz Brzozowski, Jan Lebenstein i inni. Dostąpił też 
zaszczytu indywidualnej wystawy w warszawskiej „Za-
chęcie” w 1967 r.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat swego życia Niki-
for stał się naprawdę sławny. Zorganizowa no dziesiątki 
wystaw jego twórczości, poświęcono mu dziesiątki pub-
likacji w kilkunastu językach, krę cono filmy dokumen-
talne, pisali o nim wiersze wybitni poeci, jak Herbert, 
Harasymowicz i inni. Został nawet przyjęty do Związku 
Polskich Artystów Plastyków, jako członek honorowy. 
Miał praw nego opiekuna i przyjaciela w osobie kry-
nickiego plastyka Mariana Włosińskiego. W związku 
z popy tem na obrazy poprawiły się też warunki mate-
rialne artysty. Nikifor nigdy jednak nie zmienił swojego 
stylu życia, twórczość była dla niego odpowiedzialną 
pracą, a nawet posłannictwem, malował więc obrazy 
do ostatnich swoich dni. 

Artysta zmarł 10 października 1968 r. w sanatorium 
w Foluszu koło Jasła. Pochowany jest na cmentarzu 
w Krynicy.

Od 1995 r. w Krynicy Zdroju istnieje Muzeum Ni-
kifora.

Nikifor bol maliarom samoukom, mal však vrodený 
cit pre farbu, „maliarsku intuíciu”. Práve majstrovskou fa-
rebnosťou jeho obrazov sa nadchýnali profesionálni malia-
ri, ktorí ako prví začali vážne nazerať na jeho tvorbu. Ľvov-
ský maliar Roman Turyn začal zbierať obrazy krynického 
umelca a v roku 1932 ich predstavil na súhrnnej výstave 
v Paríži. Dielami Nikifora boli uveličení maliari z okruhu 
kapistov (členovia maliarskej umeleckej skupiny, Parížske-
ho Výboru, ktorí v r. 1925 založili v Paríži filiálku krakov-
skej ASP – pozn. prekl.): Jan a Hanna Cybisovci, Zygmunt 
Waliszewski, Tytus Czyżewski, Artur Nacht. V roku 1938 
bol v časopise Arkady uverejnený prvý článok o Nikiforo-
vi, ktorého autorom bol Jerzy Wolff. Tieto prvé prejavy zá-
ujmu o tvorbu Nikifora sa však až do druhej svetovej vojny 
nestretli so širším ohlasom. 

Po vojne bol Nikifor objavovaný nanovo. Rozho-
dujúcu rolu v sprístupňovaní jeho tvorby zohrali vtedaj-
ší krakovskí znalci umenia Ella a Andrzej Banachovci. 
Ich umelecké mecenášstvo, ktoré trvalo vyše dvadsať 
rokov, spôsobilo, že tvorba Nikifora vošla do obehu poľ-
ského a svetového umenia. Výstavy krynického tvorcu 
sa konali už od konca 40-tych rokov 20. stor., avšak pre-
lomovou sa stala parížska expozícia v galérii Diny Vier-
ny v apríli 1959, ktorá bola začiatkom ďalších sveto-
vých prezentácií maliarstva Nikifora. Umelci veľkého 
mena, napr. Jerzy Nowosielski, Tadeusz Brzozowski, 
Jan Lebenstein a i. vystavovali svoje obrazy spoločne 
s pouličným maliarom. Nikifor bol v roku 1967 poctený 
individuálnou výstavou vo varšavskej galérii Zachęta.

Posledných desať rokov života bol Nikifor naozaj 
slávny. Boli zorganizované desiatky výstav jeho tvorby, 
boli mu zasvätené desiatky publikácií v mnohých jazy-
koch, boli natočené dokumentárne filmy, veľkí poeti ako 
Herbert, Harasymowicz o ňom písali verše. Bol dokonca 
prijatý do Zväzu poľských výtvarných umelcov ako čestný 
člen. Krynický výtvarník Marian Włosiński bol jeho po-
ručníkom a priateľom. Zvýšenie dopytu po jeho obrazoch 
zlepšilo materiálnu situáciu umelca. Nikifor však nikdy ne-
zmenil svoj životný štýl, tvorba pre neho znamenala zod-
povednú prácu a dokonca poslanie, preto obrazy maľoval 
až do svojich posledných dní.

Umelec zomrel 10. októbra 1968 v sanatóriu vo 
Foluszi neďaleko Jasła. Je pochovaný na cintoríne 
v Krynici.

Od roku 1995 sa v Krynici Zdroj nachádza Nikiforovo 
múzeum.

Preklad: Agencja BTB Tomasz Wicik
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Antoni Nowak

Świat według Sutora

12 kwietnia 2007 roku minęło 90 lat od narodzin 
Edwarda Sutora, jednego z najwybitniejszych artystów 
nowotarskich. W młodości był fryzjerem, nie interesował 
się sztuką. Kto wie, jak potoczyłoby się jego życie, gdy-
by nie wywiezienie w roku 1940 na przymusowe roboty 
do Niemiec? Stamtąd powrócił po dwóch latach odmie-
niony. Co się tam wydarzyło, na zawsze pozostanie ta-
jemnicą, możemy tylko snuć różne przypuszczenia. Próba 
powrotu Sutora do życia w społeczności lokalnej nie przy-
niosła zadowalających rezultatów. Otaczający świat nie ro-
zumiał go. Jego choroba nerwowa i poczucie zaburzonej 
tożsamości wyzwoliły w nim wielką pasję twórczą, której 
owocem były rzeźby. Prymitywnymi narzędziami – sie-
kierą, nożem kuchennym 
i rozklepanym stalowym 
prętem, wydobywał z ka-
mienia i drewna zdeformo-
wane głowy, popiersia, całe 
postacie i sceny rodzajowe, 
bogatą gromadę mężczyzn 
i kobiet, dzieci i starców. 
To byli aktorzy jego specy-
ficznego teatru z Sutorem 
w roli reżysera i narratora. 
Scenę stanowiły mrocz-
na piwnica i ogród, który 
urządził na swoim wciśnię-
tym pomiędzy otaczające 
go domy podwórku. Tam 
odbywały się jego spek-
takle, swoiste misteria. 
Rzeźby rodziły się, umie-
rały, ulegały deformacjom, 
okaleczeniom, były przemalowywane i przybierały różne 
kształty. Fabuła tych przedstawień dotyczyła tajemnicy 
losu ludzkiego, miłości i seksu, macierzyństwa i radości, 
strachu i bólu, okrucieństwa i śmierci. 

Artysta mieszkał przy Placu Słowackiego w centrum 
miasteczka. Materiał rzeźbiarski pozyskiwał w pobliskiej 
rzece i parku, ale robił też wyprawy w Gorce i do kamie-
niołomu w Szaflarach. Przywoził go na wielkiej taczce 
własnej konstrukcji. Wydaje się, że w kawałku drew-
na i bryle kamienia widział już kształt swojej przyszłej 
rzeźby. Świadczy o tym pozostawianie sęków, konarów, 
otworów i nieobrobionych powierzchni. Swoje rzeźby, 
którym nigdy nie nadawał tytułów, odnosił do miejsca 

Antoni Nowak

Svet podl’a Sutora

12. apríla 2007 uplynulo 90 rokov od narodenia 
Edwarda Sutora, jedného z najvýznamnejších nowo-
tarských umelcov. V mladosti bol holičom a o umenie 
sa nezaujímal. Ktovie, akým smerom by sa uberal jeho 
život, keby nebol v roku 1940 vyvezený na nútené prá-
ce do Nemecka. Vrátil sa odtiaľ po dvoch rokoch úplne 
zmenený. Čo sa tam dialo, zostane navždy tajomstvom, 
môžeme sa len domýšľať. Snaha návratu Sutora do živo-
ta lokálnej spoločnosti mu nepriniesla uspokojenie. Svet, 
ktorý ho obklopoval, ho nerozumel. Nervová choroba 
a pocit narušenej identity v ňom uvoľnili veľkú tvorivú 
vášeň, ktorej výtvorom boli sochy. Primitívnym náradím 
– sekerou, kuchynským nožom a vyklepaným oceľovým 

prútom vytesával z kame-
ňa a dreva zdeformované 
hlavy, busty, celé postavy 
a žánrové scény, bohaté 
húfy mužov a žien, detí 
a starcov. Boli to herci 
jeho špecifického divad-
la, v ktorom Sutor plnil 
rolu režiséra a rozprávača. 
Scénou bola temná piv-
nica a záhrada, na ktorú 
zmenil svoj dvor, vtlače-
ný pomedzi obklopujúce 
ho domy. Tam sa konali 
jeho predstavenia, akési 
mystériá. Sochy sa rodili, 
umierali, podliehali de-
formáciám, zmrzačeniu,
boli premaľovávané a zís-
kavali rôzne podoby. De-

jom týchto predstavení bolo tajomstvo ľudského osudu, 
lásky a sexu, materstva a radosti, strachu a bolesti, kru-
tosti a smrti.

Umelec býval v strede mestečka na Słowackého ná-
mestí. Sochársky materiál získaval v blízkej rieke a v par-
ku, ale podnikal tiež výpravy do neďalekých Gorcov a do 
kameňolomu v Szaflarách. Privážal ho na veľkom fúriku 
vlastnej výroby. Zdá sa, že už v kúsku dreva a balvane 
videl tvary svojej budúcej sochy. Svedčí o tom ponechá-
vanie hrčí, konárov, otvorov a neopracovaného povrchu. 
Svoje sochy, ktorým nikdy nedával názvy, vzťahoval 
ich miestu nálezu materiálu. Hovorieval: „Ty´s rástla na 
Turbaczi”, „Teba som našiel pri letisku”. Nepoznal a ne-

Edward Sutor

Fot. A. Nowak
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pociťoval potrebu napodobňovania. Jeho umenie bolo 
výsledkom vnútorného dialógu, rojčenia, fantázie, kde 
skutočnosť nevzdorovala, ale poslúchala.

Umelec zomrel 1. januára 1984 vo svojom dome, 
obklopený svojimi sochami, ktoré tvoril až do konca 
svojho života. Prvú verejnú výstavu sôch Edwarda Sutora 
zorganizoval nowotarský výtvarný umelec Leon Jończyk 
v marci roku 1970 v Okresnom kultúrnom dome, ktorý sa 
vtedy nachádzal v obytnom dome, a dnes je sídlom Stre-
diska poľsko-slovenskej spolupráce. Odvtedy boli Suto-
rove sochy prezentované na mnohých výstavách v jeho 

rodnom Nowom Targu, Krakove, Varšave, Zakopanom, 
Krynici, Starej Ľubovni, Baltimore. Boli vydané mnohé 
publikácie, televízia natočila film a Jerzy Zoń s Divad-
lom KTO režíroval predstavenie pod názovom Inštalácie 
I – Sutor.

***

Na výstave boli predstavené práce Nikifora zo zbie-
rok Oblastného múzea v Nowom Sączi a sochy Edwarda 
Sutora, sprístupnené Podhalianskym Múzeom v Nowom 
Targu a súkromnými zberateľmi.

Preklad: Agencja BTB Tomasz Wicik

znalezienia tworzywa. Mawiał: „Tyś rosła na Turbaczu”, 
„Ciebie znalazłem pod lotniskiem”. Nie znał i nie odczu-
wał potrzeby naśladowania. Jego sztuka była rezultatem 
dialogu wewnętrznego, marzeń sennych, fantazji, gdzie 
rzeczywistość nie stawiała oporu i była mu posłuszna. 

Artysta zmarł 1 stycznia 1984 roku w domu, w oto-
czeniu rzeźb, które tworzył do końca swojego życia. 
Pierwszy publiczny pokaz rzeźb Edwarda Sutora zorga-
nizował nowotarski artysta plastyk Leon Jończyk w mar-
cu 1970 roku w Powiatowym Domu Kultury, miesz-
czącym się wówczas w kamienicy, w której dziś ma 

swoją siedzibę Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej. 
Od tego czasu rzeźby Sutora były pokazywane na wielu 
wystawach – w rodzinnym Nowym Targu, Krakowie, 
Warszawie, Zakopanem, Krynicy, Starej Lubowli, Balti-
more. Ukazały się liczne publikacje, telewizja nakręciła 
film, a Jerzy Zoń z Teatrem KTO wyreżyserował spek-
takl pt. Instalacje I – Sutor.

***

Na wystawie zaprezentowano prace Nikifora ze zbio-
rów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz rzeźby 
Edwarda Sutora  udostępnione przez Muzeum Podhalań-
skie w Nowym Targu i kolekcjonerów prywatnych.

Rzeźby Edwarda Sutora
Zbiory: Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu

Sochy Edwarda Sutora
Zbierky: Podhalianské múzeum v Nowom Targu

Fot. K. Gajewski
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MALIARSTVO A GRAFIKA 
LADISLAVA 
MEDNYÁNSZKEHO 
A GEL-ART JANA KANTYHO 
PAWLUŚKIEWICZA 

Mária Šelepová

Ladislav Mednyánszky 
– život a dielo

Ladislav Mednyánszky sa narodil 23. apríla 1852 
v Beckove v manželstve Eduarda Mednyánszkeho a Márioe 
Anny, rodenej Szirmayovej. Pri svojom krste 4.mája získal 
tradičné rodové mená Szirmayovcov a Mednyánszkych 
Ladislaus Josephus Balthasar Eustachius. Mladí manželia 

žili  v beckovskej kúrii a často 
navštevovali starého otca Bal-
tazára Szirmayho v kaštieli 
v Strážkach. Silná osobnosť 
starého otca, sčítaného a scesto-
vaného človeka mala vplyv aj 
na vnuka. Obaja počas svojho 
života pomáhali ľuďom v tiesni, 
zaujímali ich sociálne problé-
my spoločnosti a obaja veľa 
cestovali, Podobne ako starý 
otec si aj umelec písal denník 
v maďarskom, nemeckom ja-
zyku, ale aj gréckou abecedou. 
Mednyánszkeho detstvo bolo 
poznačené silnou rodinnou 
tradíciou. Umelcova matka, mi-
moriadne vzdelaná žena, mala 
sama umelecké vlohy a maľo-
vala, k čomu už od raného veku 
podnecovala aj svoje dve deti. 
Keďže Ladislav bol od malička 
veľmi chorľavé dieťa, jeho mat-
ka, aby ho ochránila pred von-
kajšími vplyvmi, obklopovala 
ho láskou a porozumením. 

V roku 1861 sa rodina 
po smrti starého otca presťa-

hovala do kaštieľa v Strážkach natrvalo. Viedenský maliar 
a akvarelista Thomas Ender navštívil na pozvanie rodiny 
kaštieľ v roku 1863 a hneď ho zaujal talent mladého Ladi-
slava. Rozhodol sa prispieť k chlapcovej umeleckej výcho-

MALARSTWO I RYSUNEK 
LADISLAVA 
MEDNYÁNSZKEHO ORAZ 
ŻEL-ART JANA KANTEGO 
PAWLUŚKIEWICZA 

Mária Šelepová

Ladislav Mednyánszky 
– życie i twórczość

Ladislav Mednyánszky urodził się 23 kwietnia 1852 
roku w Beckowie jako syn Eduarda Mednyánszkeho 
i Marii Anny z rodu Szirmay. Na chrzcie w dniu 4 maja 
nadano mu tradycyjne dla obu rodów imiona Ladislaus 
Josephus Balthasar Eustachius. Młodzi małżonkowie 
mieszkali w beckowskiej ku-
rii i często odwiedzali dziad-
ka Baltazara Szirmay, który 
mieszkał w kasztelu w Straż-
kach. Ten oczytany świato-
wiec, który zwiedził wiele 
krajów, miał duży wpływ 
na swojego wnuka Ladislava. 
Podobnie jak dziadek przez 
całe swoje życie pomagał on 
ludziom w ich kłopotach, in-
teresował się społecznymi 
problemami i wiele podróżo-
wał. Prowadził również dzien-
nik po węgiersku, niemiecku 
i w grece. Dzieciństwo Med-
nyánszkeho naznaczone było 
silną rodzinną tradycją. Matka 
artysty, wszechstronnie wy-
kształcona kobieta, miała arty-
styczne uzdolnienia malarskie 
i już od najmłodszych lat za-
chęcała do malowania dwójkę 
swoich dzieci. Ponieważ La-
dislav od początku był bardzo 
chorowitym dzieckiem, matka 
chroniła go przed zewnętrzny-
mi wpływami i otaczała mi-
łością i zrozumieniem. 

W 1861 roku po śmierci dziadka rodzina przeniosła 
się na stałe do kasztelu w Strażkach. W 1863 roku na za-
proszenie rodziców Ladislava przybył tam wiedeński ma-

Ladislav Mednyánszky
Zbiory: Słowacka Galeria Narodowa w Bratysławie 

Zbierky: Slovenská národná galéria, Bratislava 
Fot. Autor nieznany / Nieznámy autor
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ve a poslal z Viedne niekoľko odliatkov antických hláv a re-
liéfov, pričom následne korigoval jeho kresby. Rodina mu 
bola počas celého života pevnou oporou  a aj pri rozhodnutí 
študovať na akadémii v Mníchove ho podporila. Tak v roku 
1872 začal štúdium u profesora Alexandra Straehubera 
a o rok neskôr v triede Otta Seitza. Keďže mu nevyhovoval 
mníchovský akademický štýl, zapísal sa v roku 1873  na pa-
rížsku École des Beaux Artes do ateliéru profesora Isidora 
Pilsa. Po profesorovej smrti roku 1875 školu opustil a na-
jal si svoj prvý samostatný ateliér v Paríži na Montmartri. 
V roku 1877 porota parížskeho Salónu de Printemps prijala 
jeden jeho obraz.

So stratou rodičov sa vyrovnával svojsky v rámci svojej 
tvorby a Strážkam sa pomaly začal akoby vyhýbať. Na prelo-
me storočí už evidentne hnaný vnútorným nepokojom blúdil 
po Európe túžiac spoznať  nepoznané a zažiť nezažité. Okrem 
prírodných motívov ho vždy zaujímali aj jednoduchí ľudia. 
Napriek svojej otvorenosti a zvedavosti bol plachý a ostý-
chavý a to mu zostalo počas celého života. Zoznámenie sa 
s kníhkupcom Jozefom Wolfnerom, ktorý sa stal jeho zástup-
com pri predaji diel a zaručil mu tým stály príjem, bolo pre 
nepraktického umelca vykúpením. Počas jeho posledného 
pobytu v Paríži v roku 1897 sa konala jediná Mednyánszkeho 
samostatná výstava v Galérii Georges Petit, v ktorej vystavo-
vali mnohí impresionisti a modernisti. 

Prvá svetová vojna ho zastihla vo Viedni. Ako 62- roč-
ný sa prihlásil na vojenskú službu a pôsobil ako frontový 
novinár. V roku 1916 bol vo frontovej línii zranený. Na jar 
roku 1918 poslednýkrát navštívil Strážky, aby sa zotavil 
z útrap vojny. Po rekonvalescencii sa vrátil do Budapešti. 
Na konci roka sa jeho stav zhoršil a 17. apríla 1919 zomrel 
vo Viedni, kde bol pochovaný. V roku 1966 boli jeho teles-
né pozostatky prevezené do Budapešti.

Maliar Ladislav Mednyánszky patrí medzi hlavných 
predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej treti-
ny 19. a počiatku 20. storočia, ktorý ako jeden z mála rea-
goval bezprostredne na vtedajšie maliarske prúdy. Dokázal 
ich nielen prijímať, ale i pretvárať v rámci svojej tvorby 
a ovplyvňovať ďalších umelcov. Výrazne prispel k uvoľne-
niu maliarstva druhej polovice 19. storočia, strnulého aka-
demickými konvenciami, ktoré dovtedy panovali.

Veľké množstvo zachovaného materiálu, či už malieb 
alebo kresieb dokumentujú osobnosť Mednyánszkeho ako 
umelca i ako človeka. Pevné puto so Strážkami je akoby 
pretkané celým jeho životom. V kaštieli sa nachádza aj jeho 
jediná stála galéria, ktorá prezentuje ranú časť jeho tvorby 
(približne do roku 1900), tak ako bola zachovaná vďaka sta-
rostlivosti umelcovej rodiny a hlavne netere Margity Czo-
belovej, ktorá ako posledná majiteľka kaštieľa až do svojej 
smrti v roku 1972 opatrovala tento rodinný klenot. Niektoré 

larz akwarelista Thomas Ender, który zainteresował się 
talentem malarskim młodego Mednyánszkeho. Postanowił 
pomóc w kształceniu dziecka i przesłał mu z Wiednia kilka 
odlewów antycznych głów i płaskorzeźb, a także udzielał 
uwag do wykonywanych rysunków. W 1872 roku Ladis-
lav rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium. Studiował najpierw pod kierunkiem profesora 
Alexandra Straehubera, a rok później w pracowni profe-
sora Otto Seitza. Jednak nie odpowiadał mu prezentowany 
w Monachium styl akademicki, dlatego w 1873 zapisał 
się do paryskiej École des Beaux Artes, do atelier profe-
sora Isidora Pilsa. Po jego śmierci w 1875 opuścił szkołę 
i wynajął swoje pierwsze atelier na paryskim Montmartre, 
a w 1877 roku jury Salonu Wiosennego doceniło i przyję-
ło jeden z jego obrazów. Podczas lat nauki rodzina bardzo 
wspierała młodego artystę i towarzyszyła mu w kolejnych 
miejscach pobytu.

Po stracie obojga rodziców artysta unikał odwiedzin 
Strażek i powoli zaczął wypracowywać swój oryginalny 
styl malarski. Oprócz motywów krajobrazowych intereso-
wali go zawsze prości ludzie. Na przełomie stuleci gnany 
wewnętrznymi niepokojami błądził po Europie, chcąc po-
znać to, co niepoznane i przeżyć to, co nieprzeżyte. Pomi-
mo swojej otwartości i ciekawości był płochy i wstydliwy, 
a cechy te towarzyszyły mu przez całe życie. Znajomość 
z wydawcą Jozefem Wolfnerem, który zajął się sprzedażą 
jego dzieł, zapewniła mu stały dochód, co dla niezaradnego 
artysty stało się wybawieniem. Podczas ostatniego pobytu 
Mednyánszkeho w Paryżu w 1897 roku odbyła się jedyna 
indywidualna wystawa artysty w Galerii, w której prezen-
towali się liczni impresjoniści i moderniści. 

Pierwsza wojna światowa zastała go w Wiedniu. 
Mając 62 lata, zgłosił się do służby wojskowej i rozpo-
czął działalność jako rysownik wojenny do gazet. W 1916 
roku został ranny na linii frontu. Na wiosnę 1918 roku 
ostatni raz odwiedził Strażki, aby tu odpocząć i nabrać sił 
po trudach wojny. Po rekonwalescencji wyjechał do Buda-
pesztu. Pod koniec roku stan jego zdrowia pogorszył się, 
a 17 kwietnia 1919 roku artysta zmarł w Wiedniu, gdzie 
został pochowany. W 1966 roku jego doczesne szczątki 
zostały przewiezione do Budapesztu.  

Ladislav Mednyánszky zaliczany jest do grona głów-
nych przedstawicieli środkowoeuropejskiego malarstwa 
przełomu XIX i XX wieku, który jako jeden z niewielu 
nawiązywał bezpośrednio do ówczesnych kierunków ma-
larskich. Umiał je nie tylko przyjąć, ale również przetwa-
rzać w swojej twórczości i wpływać na innych artystów. 
Wyraźnie przyczynił się do wyzwolenia malarstwa drugiej 
połowy XIX wieku spod obowiązujących wtedy skostnia-
łych, akademickich konwencji. 
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Wielki dorobek malarski, który zachował się do dziś, 
tworzą zarówno obrazy, jak i rysunki prezentujące oso-
bowość Mednyánszkeho jako artysty i człowieka. Przez 
całe życie był on silnie związany z rodzinnymi Strażkami. 
W znajdującym się tu kasztelu mieści się obecnie jedy-
na stała galeria artysty, która przedstawia jego wczesną 
twórczość (do około 1900 roku). Zachowała się ona dzięki 
staraniom jego rodziny, a przede wszystkim siostrzeni-

cy Margarity Czóbelovej, która jako właścicielka kasz-
telu sprawowała pieczę nad tym rodzinnym skarbem aż 
do swojej śmierci w 1972 roku. Niektóre sekrety zabrała 
ze sobą do grobu. W późniejszych latach przy restaura-
cji kasztelu zostały odnalezione zamurowane w kominie. 
Po pieczołowitej konserwacji w pracowniach Słowackiej 
Narodowej Galerii prace artysty zostały uroczyście udo-
stępnione publiczności w 1991 roku wraz z otwarciem 
Galerii Ladislava Mednyánszkeho w rodzinnym kasztelu 
w Strażkach. Prezentowana tam ekspozycja, m.in. rysun-
ki, studia i obrazy olejne, pokazuje twórczy rozwój ma-
larza oraz poszukiwanie przez niego własnego sposobu 
artystycznej wypowiedzi. W twórczości Mednyánszke-
ho zauważyć można inspiracje impresjonizmem, sece-
sją i symbolizmem. Oprócz pejzaży szczególnie zaj-
mowało go portretowanie prostych ludzi, wieśniaków, 
ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa. Interesowało 
go zwłaszcza wierne oddanie fizjonomii portretowanego 
i scharakteryzowanie w ten sposób jego wewnętrznego 
świata. Nie interesowało go typowe dla epoki sentymen-

tajomstvá rodinného pokladu si zobrala aj do hrobu, aby sa 
našli neskôr pri rekonštrukcii kaštieľa zamurované v komíne. 
Po dôkladnom reštaurovaní v ateliéroch SNG boli slávnost-
ne sprístupnené verejnosti v roku 1991, pri otvorení Galérie 
Ladislava Mednyánszkeho v rodinnom kaštieli v Strážkach. 
Prezentovaná expozícia dokumentuje jeho umelecký vývoj 
a cestu hľadania jeho umeleckého vyjadrenia. Kresby a štú-
die dokumentujú umelcov proces hľadania v rámci vlastnej 

maliarskej cesty. V jeho tvorbe sa objavujú podnety impre-
sionizmu, secesie i symbolizmu. Okrem krajiny sa osobitne 
zaoberá portrétovaním jednoduchých ľudí, sedliakov, vyde-
dencov spoločnosti. Zaujíma sa predovšetkým o vystihnu-
tie fyziognómie portrétovaného, ale i o charakterizovanie 
jeho vnútorného sveta. Podobne ako pri krajinách aj pri 
portrétnych štúdiách mu ide o vystihnutie nálady, vnútornej 
sily portrétovaného. Nezachytával ich so sentimentálnou 
nostalgiou doby, ktorá by poukazovala na ich postavenie, 
ale zaujíma sa o ich osobnosť. So zdokonaľovaním svojich 
maliarskych vyjadrení sa začala meniť aj téma  jeho diel. 
Pri stvárnení prírody si začal všímať jej premenlivosť počas 
hmly, búrok, dažďov a ranných brieždení. Súčasťou jeho 
tvorivého procesu bolo priame pozorovanie prírody, o kto-
rom si často viedol aj písomné záznamy. V denníkoch sa 
nachádzajú poznámky o stave svetla v danej zaznamenanej 
situácii. Jeho krajiny sú tak zachytením impresie pozoro-
vaného, alebo postupne vedome komponovaného. „Smer 
nálady, aj len to vidím vo všetkom. To hľadám takisto vo 
farbe ako v línii, v kvalite vzduchu ako vo vôni rastlín, 

Ladislav Mednyánszky, „Spiska Bela” / Spišská Belá, 1899–1900 
Zbiory: Słowacka Galeria Narodowa w Bratysławie 

Zbierky: Slovenská národná galéria, Bratislava
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talne przedstawianie pozy portretowanego, ale uchwy-
cenie jego osobowości. Wraz z doskonaleniem się jego 
malarskich umiejętności zmieniała się również tematyka 
prac artysty. Przedstawiając motywy przyrodnicze, pod-
kreślał ich zmienność wywołaną upływem czasu, mgłą, 
burzą, deszczem czy wschodzącym słońcem. W procesie 
twórczym korzystał z czynionych przez siebie bezpośred-
nich obserwacji, które zapisywał. W jego dziennikach 
odnaleźć można m.in. uwagi dotyczące światła, jakie to-
warzyszyło opisywanej sytuacji. Pejzaże są więc nie tylko 
przedstawieniem wrażeń, ale także dowodem stopniowe-
go i świadomego komponowania przedmiotu obserwacji. 
„Kierunek nastroju, tylko to widzę we wszystkim. Tego 
poszukuję tak w kolorze, jak i w kresce, w jakości wiatru 
i w zapachu roślin, w wyczerpującym odczuwaniu ciepła 
czy zimna”. (14.12.1895 Budapeszt) Najbardziej płod-
nym artystycznie okresem w twórczości Mednyánszke-
ho były lata 1910–1913. W tym czasie pracował bardzo 
intensywnie, jego dzieła były pełne harmonii i dojrzałej, 
ekspresyjnej odwagi. Portrety były prowokacją, apelem 
i zamyśleniem. Wyjątkowo lekko poruszał się w tej dzie-
dzinie dzięki swojej zdolności wnikania do ludzkiej duszy. 
W rezultacie powstawały portrety przedstawiające chłop-
ców o szczerym spojrzeniu, starców, włóczęgów, pijaków 
ze śmiercią w oczach oraz rannych żołnierzy wyrażające 
smutek bezmyślnego zabijania podczas wojny.

Do początku trzeciego tysiąclecia z twórczości Med-
nyánszkeho korzystały dwie kultury. Węgierscy i słowaccy 
historycy sztuki oddzielnie interpretowali jego twórczość, 
konsekwentnie korzystając z własnych źródeł. Mimo ol-
brzymiego wysiłku i dokładności taka metoda nie była 
dokładna. Dzieła Mednyánszkeho nie można bowiem 
odbierać i zrozumieć, wyznaczając jakiekolwiek ogra-
niczenia ziemskie lub pozaziemskie. Tak jak genius loci 
monarchii dał Mednyánszkyemu swobodę ducha i ciała, 
tak i nasze pokolenie ma jedyną szansę przeżyć doświad-
czenie, które dla Mednyánszkeho było oczywiste, a któ-
re doda nam skrzydeł, pozwalających w pełni zrozumieć 
i głęboko przeżyć jego niezastąpione miejsce w kulturze 
europejskiej. 

„…Trzeba postawić most między tym, co przemija – 
skończonym i nieskończonym… Wszystko jest moje, co
potrafię sobie wyobrazić, a rzeczywista własność jest
zbędna. W czasie i przestrzeni nie da się wszystkiego 
przeżyć,
ale w duszy jest to możliwe…”

Mednyánszky (1916)

Tłumaczenie: Redakcja

vo vyčerpávajúcom pôsobení tepla či zimy”. (14.12.1895, 
Budapešť) Roky 1910–1913 zaznamenali jednu z najplod-
nejších umeleckých fáz jeho života. Pracoval s obrovským 
nasadením, pričom diela sú plné harmónie a zrelej expre-
sívnej odvahy.  Jeho portrétna tvorba bola provokáciou, vý-
zvou i zamyslením. Nevšedne ľahko sa pohyboval v tejto 
oblasti najmä  pre svoju schopnosť nahliadnuť do ľudskej 
duše. Výsledkom boli chlapci s úprimnými pohľadmi, star-
ci, tuláci a pijani so smrťou v očiach i ranení vojaci vyjadru-
júci utrpenie nezmyselného zabíjania vo vojne.

O Mednyánszkeho dielo sa do začiatku tretieho milé-
nia delili dve kultúry. Umeleckí historici na strane maďar-
skej i slovenskej sa snažili izolovane interpretovať jeho 
tvorbu dôsledne vychádzajúc z vlastných zdrojov. Takýto 
postup nebol však aj napriek obrovskému úsilu a vloženej 
akríbii presný. Mednyánszkeho tvorbu totiž nemožno po-
chopiť a prijať vo vymedzení akýchkoľvek pozemských 
a nadpozemských ohraničení. Tak ako geopolitický prie-
stor monarchie poskytol umelcovi slobodu ducha i tela, tak 
i naša generácia má jedinečnú šancu zažiť skúsenosť, ktorá 
bola pre Mednyánszkeho samozrejmou a ktorá nám dá kríd-
la, ktoré umožnia pochopiť a precítiť jeho nezastupiteľné 
miesto v európskej kultúre.

„.....Treba postaviť most medzi pominuteľným –
konečným a nekonečným...Všetko je moje, čo
si viem živo predstaviť a skutočné vlastníctvo je
zbytočné. V čase a priestore sa nedá všetko zažiť,
ale v duši je to možné...”

Mednyánszky /1916/
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Jerzy Brukwicki 

Żel-art 
Jana Kantego Pawluśkiewicza

Jan Kanty Pawluśkiewicz – znakomity kompo-
zytor muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej, twór-
ca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych, 
pianista – twierdzi, że maluje od zawsze. Rysunkiem
fascynował się już w średniej szkole muzycznej. 
Był on dla niego „wewnętrznym dialogiem, oczyszczał 
wyobraźnię”. To przez rysu-
nek – wyznaje – wybrałem się 
na architekturę, ale najczęś-
ciej posługiwałem się nim, 
pisząc muzykę. Na wydziale 
Architektury Politechniki Kra-
kowskiej zajmował się ma-
larstwem, rysunkiem, grafiką 
i rzeźbą. Potem, gdy muzyka 
niemal całkowicie wypełniła 
świat jego wyobraźni, rysunek 
pozwalał mu „ogarniać formę 
kompozycji, znaleźć najbar-
dziej dramatyczne czy lirycz-
ne fragmenty utworu, naszki-
cować sytuację – kojącą lub 
taką, która słuchacza wyrwała 
z letargu. Moje rysunki na par-
tyturach powstawały jak zapi-
sy kardiogramu, jak wykresy, 
które pomagały mi rozpisać 
ślady narracji, opowieści”. 
Po raz pierwszy swoje obra-
zy Jan Kanty Pawluśkiewicz 
wystawił w Piwnicy pod Ba-
ranami w styczniu 1999 roku. 
Dziesięć miesięcy później 
w krakowskiej galerii Szalom pokazał cykl 21 trudnych 
obrazków na karnawał. Od tego czasu powstały kolej-
ne serie obrazów, rysunków i grafik: Wędrówki po Mo-
rzu Czerwonym, Znów Wędrujemy, Krajobrazy, Ściany, 
Fakty i Ludzie, Podhale de Paris, Vive les Hieroglyphes, 
Ogród Jozafata. Wizje Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
które najczęściej rodzą się podczas snów, zawierają szcze-
gólny ładunek emocjonalny, są wyjątkowo fantazyjne. 
Z plam o żywej, intensywnej kolorystyce, setek kro-
pek i kresek, realnych i abstrakcyjnych układów form 
i przedmiotów artysta stworzył obrazy wyróżniające się 
magicznym dźwiękiem, wysublimowaną harmonią. Wy-

Jerzy Brukwicki

Gel-art 
Jana Kantyho Pawluśkiewicza

Jan Kanty Pawluśkiewicz – významný skladateľ 
divadelnej, filmovej a kabaretnej hudby, tvorca mo-
numentálnych oratórno-kantátových diel a klavírista 
- tvrdí, že maľuje od nepamäti. Kresba ho fascinovala 
už na hudobnom konzervatóriu. Bola preńho „vnú-
torným dialógom, očistou predstavivosti”. „Kvôli 

nej som šiel na architektú-
ru”, priznáva, „ale najčas-
tejšie som ju využíval pri 
písaní hudby”. Na Fakulte 
Architektúry Krakovskej 
polytechniky sa zaoberal 
maľbou, kresbou, grafikou 
a sochárstvom. Neskôr, ked' 
hudba takmer úplne zaplni-
la svet jeho predstavivosti, 
kresba mu dovoľovala „ob-
siahnuť kompozičnú formu, 
nájsť najdramatickejšie, čiže 
lyrické fragmenty skladby, 
naskicovať situáciu – tíšivú 
alebo takú, ktorá poslucháča 
vyvedie z letargie. Moje nák-
resy na partitúrach vznikali 
ako zápis z kardiogramu, 
ako grafy, nápomocné pri 
rozpise stôp narácie, príbe-
hu”. Svoje obrazy Jan Kanty 
Pawluśkiewicz po prvý raz 
vystavil v Pivnici pod Bara-
nami v januári 1999. O de-
sať mesiacov neskôr ukázal 
v krakovskej galérii Sza-

lom cyklus 21 ťažkých obrázkov na karneval. Vtedy 
začali vznikať ďalšie série obrazov, kresieb a grafík: 
Wędrówki po Morzu Czerwonym, Znów wędrujemy, 
Krajobrazy, Ściany, Fakty i Ludzie, Podhale de Pa-
ris, Vive les Hieroglyphes, Ogród Jozafata. Vízie Jana 
Kantyho Pawluśkiewicza, ktoré sa najčastejšie rodia 
počas snov, obsahujú osobitý emocionálny náboj, sú 
plné výnimočnej fantázie. Zo škvŕn živej a intenzív-
nej farebnosti, stoviek bodiek a čiarok, reálneho a ab-
straktného usporiadania formy a predmetov, vytvoril 
umelec obrazy, ktoré sa vyznačujú magickým zvu-
kom a dokonalou harmóniou. Stvárnil v nich poetický 

Jan Kanty Pawluśkiewicz
Fot. R. Bobek
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kreował w nich poetycki, baśniowy świat pełen radości, 
wesołości i szczęśliwości. W tych uroczych, pogodnych 
malowidłach odkrywamy reminiscencje jego dziecięcego 
oczarowania malowniczym folklorem podhalańskim, echa 
młodzieńczych lektur, muzycznych fascynacji. Mnóstwo 
w nich dowcipnych komentarzy do życiowych przygód 
autora. Ich kolorową, żywą przestrzeń zapełniają uskrzyd-
lone ludziki, wędrowcy, fruwające konie, ryby i ważki, 
zagadkowe smoki i ptaszyska, pełzające węże i żółwie, 
drzewa-kwiaty, zabawne samochody i rowery, dziwne 
stwory, obiekty i rzeczy. Cała ta menażeria tkwi w nieusta-
jącym zgiełku, ruchu, kłębi się, przemieszcza z miejsca 
na miejsce. Obrazy Pawluśkiewicza to nie tylko opowieści 
o przeżyciach, oczarowaniach i doznaniach. Opowiadają 
o magicznych i całkiem realnych darach Ziemi i Nieba. Są 
także zbiorem myśli i refleksji o otaczającej nas rzeczy-
wistości, przemijaniu, o barwach codzienności. Poruszają 
nasze dusze, wzbudzają pogodny, optymistyczny nastrój, 
sprawiają radość.

Jan Kanty Pawluśkiewicz inspiracji szuka w powsze-
dnich wydarzeniach, wersetach Starego i Nowego Testa-
mentu, ulubionej powieści Buszujący w zbożu Salingera, 
wierszach Baczyńskiego, Moczulskiego, staroegipskich 
hieroglifach, magicznej atmosferze Krakowa, kabare-
tu Piwnica pod Baranami i kawiarni aktorskiej Maska 
w podziemiach Starego Teatru. Swoje prace buduje akwa-
relami, tuszami, a przede wszystkim hinduskimi żelami 
rysunkowymi, będącymi technologiczną nowinką wśród 
malarskich materiałów. „Żel mnie fascynuje – wyznaje 
twórca. – Korzystam z fajerwerków żelu. On się błyszczy, 
przeskakuje, rozlewa; stwarza wrażenie trójwymiarowo-
ści. Żel-Art – to połączenie współczesnej ekstrawagancji 
z konwulsywną klasyką”.

W jednym z tekstów o artyście Tadeuszu Nyczek, 
krytyk literacki i teatralny, napisał: „Pośród wielu dróg, 
dróżek i ścieżek dzisiejszej sztuki Jan Kanty Pawluśkie-
wicz drąży drogę własną, coraz bardziej interesującą. 
I co najbardziej interesujące – nieprzewidywalną w swo-
ich możliwościach”. Mam nadzieję, że i Państwo zgodzą 
się z tym poglądem. 

* * *

Jan Kanty Pawluśkiewicz urodził się 13 października 
1942 roku w Nowym Targu. Ukończył Państwową Szkołę 
Muzyczną oraz Wydział Architektury Politechniki Kra-
kowskiej. Karierę artystyczną rozpoczął w 1967 roku jako 
jeden ze współzałożycieli kabaretu „Anawa”. Ten okres 
twórczości został udokumentowany kilkoma płytami dłu-
gogrającymi. Piosenki z jego muzyką w wykonaniu Mar-

a rozprávkový svet plný radosti, veselosti a šťastia. 
V týchto pôvabnych a pokojných maľbách odhaľu-
jeme reminiscencie jeho detského okúzlenia pestrým 
podhalianskym folklórom, ozvenu čítania z mláde-
neckých čias, fascináciu hudbou. Je v nich veľké 
množstvo vtipných komentárov k životným príbehom 
autora. Ich farebný a živý priestor je zaplnený okrídle-
nými človiečikmi, pútnikmi, lietajúcimi koňmi, rybami 
a vážkami, tajomnými drakmi a vtáctvom, plaziacimi 
sa hadmi a korytnačkami, stromami–kvetmi, veselými 
autami a bicyklami, podivnými tvormi, objektmi a ve-
cami. Celá menažéria tkvie v neustálom hluku a pohy-
be, motá sa, presúva z miesta na miesto. Pawluśkie-
wiczove obrazy sú nielen rozprávaním o zážitkoch, 
okúzlení a dojmoch. Rozprávajú o magických, ale aj 
celkom reálnych daroch Zeme a Neba. Sú tiež zbier-
kou myšlienok a reflexií o obklopujúcej nás skutoč-
nosti, o plynutí času, o farbách každodennosti. Hýbu 
našimi dušami, vyvolávajú pokojnú, optimistickú ná-
ladu, robia radosť. 

Jan Kanty Pawluśkiewicz hľadá inšpiráciu v kaž-
dodenných udalostiach, veršoch Starého a Nového 
Testamentu, v obľúbenom románe Kto chytá v žite 
Salingera, vo veršoch Baczyńského a Moczulského, 
v staroegyptských hieroglyfoch, v magickej atmosfére 
Krakova, v kabarete Piwnica pod Baranami a v herec-
kej kaviarni Maska v podzemí Starého divadla. Svoje 
práce tvorí akvarelovými farbami, tušmi a predovšet-
kým indickými maľovacími gelmi, ktoré sú technolo-
gickou novinkou maliarskych materiálov. „Gel ma fas-
cinuje,” priznáva tvorca. „Využívam bohatstvo gelu. 
Leskne sa, preskakuje, rozlieva sa; vytvára dojem troj-
rozmernosti. Gel-art je spojením súčasnej extravagan-
cie s kŕčovitou klasikou”. 

Literárny a divadelný kritik Tadeusz Nyczek 
v jednom z textov o umelcovi napísal: „V množstve 
ciest, cestičiek a chodníkov dnešného umenia hĺbi Jan 
Kanty Pawluśkiewicz vlastnú cestu, čoraz zaujíma-
vejšiu. Ale čo je najzaujímavejšie – cestu, ktorá má 
nepredvídateľné možnosti”. Verím, že aj vy súhlasíte 
s týmto názorom.

* * *

Jan Kanty Pawluśkiewicz sa narodil 13. októbra 
1942 v Nowom Targu. Absolvoval Štátnu hudobnú 
školu a Fakultu architektúry Krakovskej polytechni-
ky. Umeleckú kariéru začal v roku 1967 ako jeden zo 
spoluzakladateľov kabaretu Anawa. Toto obdobie jeho 
tvorby bolo zdokumentované v niekoľkých dlhohrajú-
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ka Grechuty i innych wybitnych artystów były wielokrot-
nie nagradzane, m.in. na Studenckim Festiwalu Piosenki 
i Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (Nagro-
da Główna 1977). Od lat siedemdziesiątych współpracuje 
z „Piwnicą pod Baranami”, w której dorobku fonograficz-
nym znajduje się także wiele jego kompozycji. Pawluś-
kiewicz jest kompozytorem muzyki teatralnej, związanym 
z wieloma polskimi 
scenami, m.in. Sta-
rym Teatrem i Teatrem 
Stu w Krakowie oraz 
z Teatrem Narodowym 
i Teatrem Powszech-
nym w War szawie. 
Jest współautorem 
musicalu Szalo na lo-
komotywa (1977), ope-
ry Kur zapiał (1980) 
i Opery żebraczej 
(1991). Komponował 
też muzykę do filmów: 
kilkudziesięciu krótko- 
metrażowych (Na-
groda na XII Festiwalu 
Filmów Krótkometra-
żowych w Krakowie 
1975) i wielu fabular-
nych reżyserowanych 
m.in. przez F. Falka, 
T. Żygadło, J. Zaor-
skiego, W. Krzystka, 
K. Kieślowskiego i A. 
Holland. W 1992 roku 
powstają: Nieszpory 
Ludźmierskie do słów 
Leszka Aleksandra 
Moczulskiego (Na-
groda na I Festiwalu 
Twórczości Telewizyjnej). 1994 rok przynosi poemat 
symfoniczny Harfy Papuszy, 1996 rok kompozycję Nowy 
Radosny Dzień, a w 1997 roku powstaje koncert Amat 
Vita. W 1999 roku w Chorzowie odbyła się światowa 
prapremiera oratorium Droga, Życie, Miłość, natomiast 
w kwietniu 2002 roku w Zabrzu prapremiera koncer-
tu Ogrody Jozafata. Ostatnie koncerty artysty zbliżone 
formułą do muzyki poważnej, określone zostały jako 
„Mystery Music”. Z inicjatywy władz Krakowa, rok 
2005 był rokiem twórczości Jana Kantego Pawluśkie-
wicza. W czerwcu 2005 roku Jan Kanty Pawluśkiewicz 
otrzymał Laur Krakowa XXI Wieku, nagrodę przyzna-

cich platniach. Skladby s jeho hudbou predvedené Ma-
rekom Grechutom a inými významnými umelcami boli 
mnohokrát ocenené, napr. na Študentskom hudobnom 
festivale a Poľskom hudobnom festivale v Opoli (Hla-
vná cena 1977). Od sedemdesiatych rokov spolupracuje 
s Piwnicou pod Baranami, ktorá má vo svojej fonogra-
fii množstvo jeho kompozícií. Pawluśkiewicz je skla-

dateľom divadelnej 
hudby a jeho meno 
sa spája s mnohými 
poľskými scénami,
o.i. s divadlami Sta-
ry Teatr a Teatr Stu 
v Krakove, Teatr 
Narodowy a Te-
atr Powszechny vo 
Varšave. Je spolu-
autorom muzikálu 
Szalona lokomotywa 
(1977), opery Kur 
zapiał (1980) a Ope-
ry żebraczej (1991). 
Komponoval tak-
tiež filmovú hudbu: 
niekoľko desiatok 
krátkometrážnych 
filmov (Cena na XII. 
festivale krátko-
metrážnych filmov 
v Krakove, 1975) 
a mnohých celo-
večerných filmov, 
ktoré režírovali napr. 
F. Falk, T. Żygadło, 
J. Zaorski, W. Krzy-
stek, K. Kieślowski 
a A. Holland. V roku 
1992 vznikli Nie-

szpory Ludźmierskie s textom Leszka Aleksandra Mo-
czulského (Ocenenie na I. festivale televíznej tvorby). 
V roku 1994 vznikla symfonická poéma Harfy Papu-
szy, v roku 1996 – kompozícia Nowy Radosny Dzień, 
a v roku 1997 vznikol koncert Amat Vita. V roku 1999 
sa v Chorzowe konala svetová predpremiéra oratória 
Droga, Życie, Miłość, a v apríli 2002 v Zabrzi – premié-
ra koncertu Ogrody Jozafata. Jeho posledné koncerty, 
ktoré sa svojou formulou približovali k vážnej hudbe, 
boli definované ako „Mystery Music”. Rok 2005 bol 
z iniciatívy Krakovskej mestskej rady rokom tvorby 
Jana Kantyho Pawluśkiewicza. V júni 2005 Jan Kanty 

Jan Kanty Pawluśkiewicz, Z cyklu Vivat hieroglify #2, żel/papier, 62x43 cm
Repr. R. Bobek
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waną wybitnym osobowościom, łączącym środowiska 
nauki, sztuki i biznesu. Wtedy też odbyło się uroczy-
ste, nadzwyczajne wykonanie Nieszporów Ludźmier-
skich na Dziedzińcu Wawelskim. Natomiast 30 czerwca 
2007 r. w ramach projektu Euroregionu „Tatry” na dzie-
dzińcu Zamku w Niedzicy odbył się koncert Motywy 
różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego w twór-
czości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
poprzedzony warsztatami muzycznymi i wykładem 
A. Burzyńskiej zatytułowanym Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– artysta totalny.  

W styczniu 1999 roku Jan Kanty Pawluśkiewicz 
zadebiutował w Piwnicy pod Baranami nową formą wy-
powiedzi artystycznej, a mianowicie wystawą rysunków. 
Wydawało się wtedy, że jest to żart lub ekscentryczny ka-
prys kompozytora, ale niebawem okazało się, że ta twór-
czość rozwinęła się imponująco i odsłoniła nowe, niezna-
ne dotąd oblicze artysty. Powstały zatem liczne kolorowe 
cykle obrazów malowanych tuszem zmieszanym z żela-
mi. Artysta nazwał swoją sztukę „żel-artem”. Obrazy Jana 
Kantego Pawluśkiewicza prezentowane były na ponad 30 
wystawach, m.in. w: Galerii Szalom w Krakowie (1999, 
2001), Galerii w Ratuszu w Gliwicach (1999, 2001), 
BWA w Jeleniej Górze (1999), Nowosądeckiej Małej 
Galerii (2000), Galerii „Od Nova” w Bytomiu (2000), 
Galerii Sztuki Miriam w Tychach (2001), Galerii Sztuki 
„Arsenał” w Toruniu (2001), Pałacu Sztuki w Krakowie 
(2001, 2006), Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu 
(2001), Galerii „Opus” we Wrocławiu (2002), Dworku 
Sierakowskich w Sopocie (2002), Galerii „autor” w Opo-
lu (2003), Muzeum Historycznym w Krakowie (2003), 
Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie (2003, 2005), Galerii 
Opus w Łodzi (2004), Muzeum-Zamku w Bielsku-Białej 
(2004, 2006), Galerii Krytyków „Pokaz” w Warszawie 
(2005), siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
(2006), Galerii Sztuki Współczesnej ArtGalle w Szcze-
cinie (2007), BWA w Pile (2007), Galerii „Nad Brdą” 
w Bydgoszczy (2007).

***

Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy i ry-
sunki Ladislava Mednyánszkeho ze zbiorów Galerii Pe-
tra Michala Bohúňa w Liptowskim Mikulaszu, Muzeum 
w Kieżmarku, Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie oraz 
Galérie umelcov Spiša w Spiskiej Nowej Wsi. Obrazy 
Jana Kantego Pawluśkiewicza pochodziły ze zbiorów 
autora

Redakcja

Pawluśkiewicz obdržal Vavrín Krakova 21. storočia 
– ocenenie, ktoré sa udeľuje významným osobnostiam, 
spájajúcim svet vedy, umenia a biznisu. Vtedy sa na 
nádvorí Wawelskeho hradu konalo mimoriadne sláv-
nostné uvedenie Nieszporów Ludźmierskich. 30. júna 
2007 sa v rámci projektu Euroregiónu Tatry na nádvorí 
hrad v Nedeci konal koncert pod názvom Motívy rôz-
nych kultúr poľsko-slovenského pohraničia v kompo-
zičnej tvorbe Jana Kantyho Pawluśkiewicza. Koncer-
tu predchádzali hudobné tvorivé dielne s prednáškou 
A. Burzyńskej pod názvom Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– totálny umelec. 

V januári 1999 Jan Kanty Pawluśkiewicz debutoval 
v Piwnici pod Baranami novou formou umeleckej výpo-
vede – výstavou kresieb. Vtedy sa zdalo, že je to žart 
alebo excentrický výstrelok skladateľa, ale zakrátko 
bolo jasné, že táto tvorba sa vyvinula do impozantných 
rozmerov a odhalila novú neznámu tvár umelca. Svetlo 
sveta uzreli početné farebné cykly obrazov maľovaných 
tušom, zmiešaným s gelmi. Umelec nazval svoje umenie 
„gel-art”. Obrazy Jana Kantyho Pawluśkiewicza boli pre-
zentované na vyše 30 výstavách, o.i. v: Galérii Szalom 
v Krakove (1999, 2001), Galérii na Radnici v Gliwiciach 
(1999, 2001), BWA v Jelenej Góre (1999), v galérii v No-
wom Sączi Mała Galeria (2000), Galérii Od Nova v By-
tome (2000), Galérii Umenia Miriam v Tychách (2001), 
Galérii Umenia Arsenal v Toruni (2001), Paláci umenia 
v Krakove (2001, 2006), Podhalianskom múzeu v No-
wom Targu (2001), Galérii Opus vo Vroclave (2002), 
Dworku Sierakowských v Sopote (2002), Galérii autor 
v Opoli (2003), Historickom múzeu v Krakove (2003), 
Galérii umenia Wirydarz v Lubline (2003, 2005), Galé-
rii Opus v Lodži (2004), Múzeu-zámku v Bielsku–Białej 
(2004, 2006), Galérii kritikov Pokaz vo Varšave (2005), 
sídle Európskeho parlamentu v Bruseli (2006), Galérii 
súčasného umenia ArtGalle v Štetíne (2007), BWA v Pile 
(2007), Galérii Nad Brdą v Bydgoszczi (2007).

***

Na výstave boli predstavené obrazy a kresby Ladis-
lava Medňanskeho zo zbierok Galérie Petra Michala Bo-
húňa v Liptovskom Mikuláši, Múzea v Kežmarku, Orav-
skej galérie v Dolnom Kubíne a  Galérie umelcov Spiša v 
Spišskej Novej Vsi. Obrazy Jana Kantyho Pawluśkiewi-
cza pochádzajú zo zbierky autora.

Redakcia 

Preklad: Agencja BTB Tomasz Wicik
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MEDZINÁRODNÁ 
VEDECKÁ KONFERENCIA 
STRETNUTIE 
SIEDMICH KULTÚR 
POL’SKO-SLOVENSKÉHO 
POHRANIČIA „OD LADISLAVA
MEDNYÁNSZKEHO PO JANA 
KANTYHO PAWLUŚKIEWICZA”

Henryk Ruciński

Lokácia miest Nowy Targ, 
Nowy Sącz a Podolínec 
Porovnávacia štúdia

Lokácie Nowého Sącza a Podolínca majú veľa spo-
ločného: lokačné dokumenty povyšujúce vyššie uvedené 
sídla do pozície lokačných miest vydal rovnaký panovník 
- Václav II. v ten istý deň a z tých istých politických cie-
ľov. Nowý Targ sa vyvinul na jednom z teritórií najskor-
šie obdarených nemeckým právom na území Krakovska. 
Do polovice 14. storočia boli osudy tohto územia veľmi 
komplikované.

Nowy Targ

V roku 1234 Henrik Bradatý ako krakovské knieža 
podaroval krakovskému vojvodovi Cedronovi (Teodoro-
vi) Gryfitovi územie v okolí Čierneho Dunajca a Dunaj-
ca, niekedy nazývané v skorších dokumentoch territo-
rium Ludemir, na práve nemeckých Slezanov. Osídlenie 
na týchto terénoch bolo dovtedy sezónne. Teodor sa 
tam však nepodujal na osídľovaciu činnosť, ale odkázal 
donáciu spolu s právomocami v tom istom roku 1234 
alebo trochu neskôr cistercitom z Jędrzejowa, ktorí za-
ložili kláštor v Ludźmieri. V roku 1234 krakovský bis-
kup Wisław z iniciatívy vojvodu dal súhlas na výstavbu 
kostola so zasvätením Najsvätejšej Panne Márii v tom 
istom Ludźmieri. Na spomínanom území existoval cest-
ný uzol. Pozdĺž Čierneho Dunajca a Dunajca prebiehala 
cesta z Oravy na Spiš. K miestu, kde Biely Dunajec vteká 
do Čierneho Dunajca viedla cesta z Krakova cez Myśle-
nice a Obidovú, potvrdená v roku 1359. Pri sútoku oboch 
Dunajcov, na ľavom brehu Bieleho Dunajca vznikla 
osada Stare Cło, ktorá sa v prameňoch objavuje v prvej 
polovici 14. storočia. Nesporne je však staršia, keďže 
pre ochranu colnej komory, ako to dokumentuje názov 
i ďalšie fungovanie tejto komory v Nowom Targu v no-

MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
PT. SPOTKANIE SIEDMIU
KULTUR POGRANICZA
POLSKO-SŁOWACKIEGO 
„OD LADISLAVA
MEDNYÁNSZKEHO DO JANA 
KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA” 

Henryk Ruciński

Lokacje miast Nowego Targu, 
Nowego Sącza i Podolińca. 
Studium porównawcze

Lokacje Nowego Sącza i Podolińca mają ze sobą 
tyle wspólnego, że dokumenty lokacyjne, podnoszące 
powyższe miejscowości do statusu miast lokowanych, 
wydał ten sam władca, Wacław II, tego samego dnia 
i w tych samych celach politycznych. Nowy Targ powstał 
na jednym z najwcześniejszych w ziemi krakowskiej ob-
darzonych prawem niemieckim terytoriów. Do połowy 
XIV w. losy tego obszaru były bardzo skomplikowane.

Nowy Targ

W 1234 r. Henryk Brodaty jako książę krakowski 
nadał wojewodzie krakowskiemu Cedronowi (Teodoro-
wi) Gryficie obszar nad Czarnym Dunajcem i Dunajcem, 
nazywany niekiedy we wcześniejszych dokumentach 
territorium Ludemir, na prawie Ślązaków niemieckich. 
Osadnictwo na tych terenach było dotąd sezonowe. Teo-
dor nie podjął tam jednak działalności osadniczej, lecz 
przekazał nadanie wraz z uprawnieniami w tym samym 
roku lub niewiele później cystersom z Jędrzejowa, któ-
rzy założyli klasztor w Ludźmierzu. W 1234 r. biskup 
krakowski Wisław z inicjatywy wojewody pozwolił 
na budowę kościoła pod wezwaniem NMP w tymże 
Ludźmierzu. Na wymienionym terenie istniał węzeł dro-
gowy. Wzdłuż Czarnego Dunajca i Dunajca przebiegał 
szlak z Orawy na Spisz. Do miejsca, w którym Biały 
Dunajec wpada do Czarnego Dunajca, docierała droga 
z Krakowa przez Myślenice i Obidową, poświadczona 
w 1359 r. U zbiegu obu Dunajców, na lewym brzegu Bia-
łego Dunajca powstała osada Stare Cło, która w źródłach 
pojawia się w pierwszej połowie XIV w. Z pewnością 
jednak jest ona wcześniejsza, gdyż dla ochrony komory 
celnej, jak wskazuje nazwa oraz dalsze funkcjonowanie 
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voveku, bol potrebný určitý ľudský potenciál. Existenciu 
tejto komory nie je možné presunúť pred polovicu 13. 
storočia, keďže v dokumente z roku 1254, v ktorom Bo-
leslav Hanblivý konfirmoval donáciu pre vojvodu Cedra 
z roku 1234, nie je zmienka o žiadnej komore.

Cisterciti zakrátko odišli z Ludźmiera do Szczy-
rzyca neuskutočniac nad Dunajcom osídľovacie aktivi-
ty. Zachovali si ale vlastnícke právo na toto teritórium. 
Údajný akt lokácie, podľa ktorého cisterciti akoby 

v roku 1252 lokovali mesto Nowý Targ na średskom 
práve, je bezcenný falzifikát, vyhotovený obyvateľmi 
Nowého Targu počas hraničných sporov s Ostrowskom 
a Waksmundom po prvom delení Poľska. Cisterciti tiež 
nezískali pre svoj kostol v Ludźmieri farské práva, hoci 
nachádzajúca sa v ňom plastika PM z neskorého stredo-
veku je pre Podhal'anov dôležitým kultovým objektom 
dodnes. Rozprávania o údajnom zničení Nowého Targu 
Tatármi v roku 1241 nemajú nič spoločné s pravdou. V 
okolí Čierneho Dunajca nebolo čo ničiť. Podľa spomína-
ného dokumentu z roku 1254 na territorium Ludemir boli 
iba campos et prata, teda klčoviská.

Až v prvej polovici 14. storočia nastúpilo oživenie 
osídľovacích procesov na Podhalí. Veľký význam sa pri-
pisuje privilégiu Vladislava Lokietka z roku 1308, na zá-
klade ktorého cistercitské kláštory, vrátane szczyrzycké-
ho, mohli zakladať osady na nemeckom práve. Pravda, 
szczyrzyckí cisterciti už mali také právo po Teodorikovi 
Gryfitovi, predsa len, nebolo toto privilégium celkom 
bez významu. Avšak najdôležitejšia bola spoločensko-
hospodárska situácia. Na prelome 13. a 14. storočia, 
napriek pustošivým vojnám o krakovský trón, nastúpi-
lo na základe rastúceho významu tovarovo-peňažného 

tej komory w Nowym Targu w czasach nowożytnych, 
potrzebny był pewien potencjał ludnościowy. Nie mogła 
jednak powstać wcześniej niż w II połowie XIII. w., gdyż 
w dokumencie z 1254 r., w którym Bolesław Wstydli-
wy konfirmował nadanie dla wojewody Cedry z 1234 r., 
nie ma wzmianek o żadnej komorze.

Cystersi wkrótce odeszli z Ludźmierza do Szczyrzy-
ca, nie podejmując nad Dunajcem akcji osadniczych. Za-
chowali jednak prawo własności do tego terytorium. Rze-

komy akt lokacyjny, według którego cystersi w 1252 r.
lokowali miasto Nowy Targ na prawie średzkim, jest bez-
wartościowym falsyfikatem, spreparowanym przez no-
wotarżan podczas sporów granicznych z Ostrowskiem 
i Waksmundem po pierwszym rozbiorze Polski. Cystersi 
nie uzyskali też dla swego kościoła w Ludźmierzu praw 
parafialnych, aczkolwiek znajdująca się w nim późno-
średniowieczna figura NMP jest dla Podhala ważnym 
obiektem kultu do dziś. Opowieści o rzekomym znisz-
czeniu Nowego Targu przez Tatarów w 1241 r. mijają się 
z prawdą. Nad Czarnym Dunajcem nie było co niszczyć. 
Według wspomnianego dokumentu z 1254 r. na territo-
rium Ludemir były tylko campos et prata, czyli karczo-
wiska.

Dopiero w pierwszej połowie XIV w. nastąpiło oży-
wienie procesów osadniczych na Podhalu. Dużą wagę 
przywiązuje się tu do przywileju Władysława Łokietka 
z 1308 r., na mocy którego klasztory cysterskie, w tym 
szczyrzycki, mogły zakładać osady na prawie niemie-
ckim. Co prawda cystersi szczyrzyccy mieli już takie 
prawo w spadku po Teodorze Gryficie, mimo to ten 
przywilej nie był całkiem bez znaczenia. Najważniejsza 
jednak była sytuacja społeczno-gospodarcza. Na przeło-

Nowy Targ, rys. R. Alt, lit. J. Zahradniczek, 1842
Zbiory: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Zbierky: Jagelovska knižnica v Krakove
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hospodárstva a urbanizačných procesov hospodárske 
oživenie i zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí hľadali nové 
možnosti osídľovania na nemeckom práve, výhodnom 
pre osadníkov.

Z roku 1326 pochádza prvá pramenná zmienka týka-
júca sa Nowého Targu, nazývaného Longumpratum (Dl-
hopole) a v ďalšom roku sa spomína Stare Cło (Antiquum 
Theloneum).  Napriek tomu Stare Cło je staršou osadou 
než Nowy Targ. Svedčí o tom nie názov, ale zástavba. 
Zatiaľ čo Nowy Targ pri lokácii bol naplánovaný podľa 
vzoru miest lokovaných s pravidelnou zástavbou (pra-
vouhlé námestie, ulice pravouhlo vychádzajúce z nároží 
námestia, obytné domy na námestí i farský kostol za ná-
mestím), Stare Cło malo nepravidelnú zástavbu, i keď 
tu bolo trhovisko viažuce sa na križovatku ciest, ktorá už 
bola spomínaná.

V roku 1254 Stare Cło ešte neexistovalo, keďže 
ho nespomína už vyššie uvedený dokument Boleslava 
Hanblivého. Počiatok Nowého Targu niektorí historici 
hľadajú v jednom z klčovísk, spomínanom v uvedenom 
dokumente z roku 1254 pod názvom Długopole. Bolo 
by možné pripustiť, že Stare Cło v roku 1254 bolo knie-
žacím majetkom. Ale v roku 1327 bolo evidentne v ru-
kách cistercitov. Ak by predtým bolo kniežacie, panovník 
by sa o tom musel zmieniť.

V nowotarskej mestskej súdnej knihe zo 17. storočia 
je zaznamenaná tradícia o dvoch tatárskych nájazdoch 
z rokov 1241 a 1287. Ten skorší treba odmietnuť. Inak 
vyzerá záležitosť, pokiaľ ide o ďalší nájazd z roku 1287. 
Od roku 1241 uplynulo takmer pol storočia a v krajine 
nastali určité spoločenské a hospodárske zmeny. Rovna-
ko veľavravné sú okolnosti tohto vpádu. Uhorský kráľ 
Ladislav IV. Kumánsky pozval Tatárov do Uhorska, tú-
žiac s ich pomocou vysporiadať sa s opozíciou na Spiši. 
Časť Tatárov išla hore Popradom, ale pri Podolínci boli 
porazení Jurajom zo Solivaru. Iní Tatári sa spolu so zvyš-
kom porazeného vojska mohli pokúšať dostať na Spiš 
hore Dunajcom pod Czorsztyn a tam prepraviac sa cez 
rieku do Spišskej Starej Vsi ísť hore potokom Rieka, aby 
sa dostali na Spiš cez Zamagurie. Ak by Stare Cło už 
vtedy existovalo, mohlo byť spustošené Tatármi zdržu-
júcimi sa v blízkosti. Po týchto udalostiach zachránená 
časť obyvateľov Starého Cła mohla pristúpiť k obnove 
zničenej osady, časť zasa mohla hľadať nové osídľovacie 
možnosti na južnom brehu  Čierneho Dunajca, v mieste 
vzdialenom od Starého Cła približne pol kilometra na zá-
pad. Sú to však iba domnienky. 

V spomenutých dokumentoch z rokov 1326 i 1327 
vystupujú farári z Nowého Targu i Starého Cła. Fakt, že 
v susediacich sídlach existovali farnosti a táto zásada sa 

mie XIII i XIV w., mimo wyniszczających wojen o tron 
krakowski, nastąpiło w związku ze wzrostem znaczenia 
gospodarki towarowo-pieniężnej i procesów urbaniza-
cyjnych ożywienie gospodarcze i wzrost liczby ludności, 
która szukała nowych możliwości osadniczych na ko-
rzystnym dla osadników prawie niemieckim.

Z 1326 r. pochodzi pierwsza wzmianka źródłowa 
dotycząca Nowego Targu, nazywanego Longumpratum 
(Długopole), a w roku następnym pojawia się Stare Cło 
(Antiquum Theloneum). Mimo to Stare Cło jest osadą 
dawniejszą niż Nowy Targ, świadczy o tym nie nazwa, 
lecz zabudowa. Nowy Targ przy lokacji był zaplanowany 
według wzorca miast lokowanych z regularną zabudo-
wą (prostokątny rynek, ulice wychodzące z narożników 
rynku pod kątem prostym, bloki mieszkalne przy rynku 
i kościół parafialny poza rynkiem), Stare Cło miało zaś 
zabudowę chaotyczną, mimo że znajdowało się targo-
wisko wiążące się z węzłem drogowym, o którym była 
mowa wyżej.

W 1254 r. Starego Cła jeszcze nie było, gdyż 
nie wspomina o nim wzmiankowany dokument Bole-
sława Wstydliwego. Niektórzy historycy dopatrują się 
początków Nowego Targu w jednym z karczowisk, wy-
mienionych we wspomnianym dokumencie z 1254 r. pod 
nazwą Długopole. Można by jeszcze przypuścić, że Stare 
Cło w 1254 r. było własnością książęcą. Ale w 1327 r. 
Stare Cło z całkowita pewnością znajdowało się w rę-
kach cysterskich. Gdyby wcześniej było książęce, wład-
ca nie omieszkałby o tym wspomnieć.

W nowotarskiej księdze ławniczej z XVII w. odno-
towana jest tradycja o dwóch najazdach tatarskich z 1241 
i 1287 r. Informacji o pierwszym z nich nie można uznać 
za prawdziwą. Od 1241 r. upłynęło prawie pół wieku 
i w kraju zaszły istotne zmiany społeczne i gospodarcze. 
Również wiele mówiące są okoliczności tego napadu. 
Król Węgierski Władysław IV Kumański wezwał Tata-
rów na Węgry, pragnąc przy ich pomocy rozprawić się 
z opozycją na Spiszu. Część Tatarów ruszyła w górę Po-
pradu, lecz pod Podolińcem zostali oni pobici przez Je-
rzego z Soliwaru. Pozostali Tatarzy wraz z niedobitkami 
mogli próbować dostać się w górę Dunajca pod Czor-
sztyn, i tam przeprawiwszy się przez rzekę do Starej Wsi 
Spiskiej, ruszyć w górę potoku Rieka, aby przedostać się 
przez Zamagurze na Spisz. Gdyby Stare Cło już wów-
czas istniało, mogło zostać spustoszone przez przebywa-
jących w pobliżu Tatarów. Po tym wydarzeniu ocalała 
część mieszkańców Starego Cła mogła przystąpić do od-
budowy zniszczonej osady, pozostali zaś mogli szukać 
nowych możliwości osadniczych na południowym brze-
gu Czarnego Dunajca w miejscu oddalonym od Starego 
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bude opakovať v iných sídlach založených v stredove-
ku v dolinách Čierneho a Bieleho Dunajca (Szaflary) 
i ďalej v doline Dunajca môže poukazovať na spišské 
vplyvy. Medzi spišskými Sasmi platilo právo, potvrdené 
Štefanom V. vo veľkom privilégiu pre saskú provinciu 
na Spiši z roku 1271, že novopostavená osada sa záro-
veň stala farským obvodom. Inak tomu bolo v novoveku. 
Na území jednotlivých novozaložených podhalianskych 
farností sa nachádzalo mnoho obcí.

Prítomnosť spišských Nemcov pri Dunajci potvr-
dzujú neskoršie dokumenty z 15. storočia a názvy nie-
ktorých, s Nowým Targom susediacich obcí (napr. Waks-
mund, Szaflary, Harklowa) nemeckého pôvodu.

V dokumente z roku 1327 vystupuje popri faráro-
vi nowotarský richtár Andrej a mešťania (cives). Z toho 
vyplýva, že už skôr tu cisterciti lokovali mesto na śred-
skom práve. Pretože Środa Śląska niesla nemecký názov 
Neumarkt, pravdepodobne od nej prevzal názov Nowý 
Targ. Lokačný dokument sa nezachoval, avšak je isté, 
že cistercitská lokácia sa uskutočnila pred rokom 1326. 
Časté zmeny richtár v dokumentoch vystavených po tom-
to roku môžu svedčiť o tom, že v meste nebolo dedičné 
richtárstvo. Richtár menoval szczyrzycký opát.

Dosť dlho sa nemohol názov Nowého Targu sta-
bilizovať. V roku 1326 sa mesto volalo Longumpratum 
(Dlhopole), v roku 1338 Nova Civitas in Dunajecz, Kazi-
mír Veľký nariadil v lokačnom dokumente, aby sa mesto 
nazývalo Newmforum. Krakovský biskup Bodzanta na-

Cła o około pól kilometra na zachód. Są to jednak tylko 
domysły.

We wzmiankowanych dokumentach z 1326 i 1327 r. 
występują plebani z Nowego Targu i Starego Cła. Fakt, 
że w sąsiednich miejscowościach istniały parafie, a zasa-
da ta będzie się powtarzać w innych wsiach założonych 
w średniowieczu w dolinach Czarnego i Białego Dunajca 
(Szaflary) i dalej w dolinie Dunajca, może wskazywać 
na wpływy spiskie. Wśród Sasów spiskich bowiem obo-

wiązywało prawo, potwierdzone przez Stefana V w wiel-
kim przywileju dla prowincji saskiej na Spiszu z 1271 r., 
że nowo powstała osada stawała się jednocześnie okrę-
giem parafialnym. Inaczej będzie w czasach nowożyt-
nych. Na terenie nowo powstających parafii podhalań-
skich będzie się znajdowało wiele wsi.

Obecność Niemców spiskich nad Dunajcem po-
twierdzają późniejsze dokumenty z XV w. oraz na-
zwy niektórych sąsiadujących z Nowym Targiem wsi 
(np. Waksmund, Szaflary, Harklowa), pochodzenia nie-
mieckiego.

W dokumencie z 1327 r. obok plebana występuje 
wójt nowotarski Andrzej i mieszczanie (cives). Świad-
czy to o tym, że wcześniej cystersi lokowali tu miasto 
na prawie średzkim. Ponieważ Środa Śląska nosiła nie-
miecką nazwę Neumarkt, prawdopodobnie od niej wziął 
nazwę Nowy Targ. Dokument lokacyjny nie zachował 
się, jest jednak pewne, że lokacja cysterska odbyła się 
przed 1326 r. Częste zmiany wójtów w dokumentach wy-

Panorama miasta z kościołem św. Katarzyny, rys. A. Gorczyński, lit. K. Auer, 1837
Zbiory: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Panoráma mesta s Kostolom sv. Kataríny, kresba A. Gorczyński, lit. K. Auer, 1837
Zbierka: Národna knižnica vo Varšave
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stawionych po tym roku mogą świadczyć, że w mieście 
nie było dziedzicznego wójtostwa. Wójtów mianował 
opat szczyrzycki.

Dość długo nazwa Nowego Targu nie mogła się 
ustabilizować. W 1326 r. miasto nosiło nazwę Longum-
pratum (Długopole), w 1338 r. Nova Civitas in Dunajecz, 
Kazimierz Wielki nakazał w dokumencie lokacyjnym, 
żeby miasto zwało się Newmforum. Biskup krakowski 
Bodzanta nazwał miasto w 1359 r. po prostu Dunajcem. 
Z 1404 r. pochodzi najstarsza pieczęć miejska przedsta-
wiającą patronkę kościoła św. Katarzynę Aleksandryj-
ską z napisem w otoku: Sigilum Novi Fori, ale jeszcze 
w 1409 r. wystąpiła  nazwa Dlugopolye alias Novitarg. 
Odtąd nazwa Nowy Targ ustaliła się z mutacjami Novum 
Forum lub w średniowieczu Neumarkt.

Lokacyjne rozplanowanie miasta wykorzystują-
ce model rynkowy powstało prawdopodobnie na przeło-
mie pierwszego i drugiego ćwierćwiecza XIV w. Stare 
Cło pozostało poza układem miejskim, za bramą waks-
mundzką, a parafię w Starym Cle afiliowano do kościoła 
św. Katarzyny w 1354 r. Z czasem Stare Cło połączyło 
się z przedmieściem waksmundzkim.

Istotna zmiana zaszła na Podhalu wraz z początkami 
rządów Kazimierza Wielkiego. 

W latach 1335–1338 król Kazimierz Wielki prze-
jął podhalańskie dobra cystersów, zostawiając im tylko 
Ludźmierz, Krauszów oraz miejsce, w którym w czasach 
nowożytnych powstał Rogoźnik. Król, mając już w za-
meczku szaflarskim swojego przedstawiciela zwanego 
kasztelanem, a w rzeczywistości pierwszego starostę 
(Piotr ze Słupii), przystąpił energicznie do akcji osadni-
czej.

22 czerwca 1346 r. król dokonał nowej lokacji 
miasta. Datę tą zakwestionował Feliks Kiryk na podsta-
wie materiałów zebranych, ale nie wydanych za życia 
przez Stefana Mateszewa1. 

Oryginał dokumentu lokacyjnego zaginął w czasie 
drugiej wojny światowej. Miał go w swych rękach Kazi-
mierz Baran. Załączając jednak w swej monografii No-
wego Targu tłumaczenie tego dokumentu, wolał oprzeć 
się na transumpcie wydanym przez Franciszka Pieko-
sińskiego w t. I Kodeksu dyplomatycznego Małopolski2, 
który był kopią z 1634 r., zawartą w Księgach Grodz-
kich Krakowskich3. Tymczasem wcześniejszy transumpt 
z 1603 r. został przez nowotarżan sfałszowany. Chodziło 
o prerogatywy wójta. Wójtostwo nowotarskie już w 1424 

1 F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski w XIII.–XIV w. Województwo 
krakowskie (powiaty południowe), Kraków 1985, s. 201.

2 Cyt. KdMp, Kraków t. I–IV, Kraków 1876–1905, nr 221 (z podaniem 
tomu). 

3 K. i T. Baranowie, L. Wyrostek, Z przeszłości miasta Nowego Targu. 
W sześćsetletnią rocznicę urządzenia miasta przez króla Kazimierza Wielkiego 
(1346–1946), Kraków 1948, s. 182–185.

zval mesto v roku 1359 jednoducho Dunajcom. Z roku 
1404 pochádza najstaršia mestská pečať predstavujúca 
patrónku kostola sv. Katarínu Alexandrijskú s nápisom 
v rámčeku: Sigilum Novo Fori, ale ešte v roku 1409 sa 
vyskytol názov Dlugopolye alias Novitarg. Odvtedy sa 
názov Nowy Targ ustálil s mutáciami Novum Forum ale-
bo v stredoveku Neumarkt. 

Lokačné naplánovanie mesta vychádzajúce z mode-
lu s námestím vzniklo pravdepodobne na prelome prvej 
a druhej štvrtiny 14. storočia. Staré Cło zostalo mimo 
mestského usporiadania za waksmundskou bránou a far-
nosť v Starom Cle bola pričlenená ku Kostolu sv. Katarí-
ny v roku 1354. Časom Stare Cło splynulo s waksmund-
ským predmestím. 

Určité zmeny nastali na Podhalí zároveň s počiatka-
mi vlády Kazimíra Veľkého. 

V rokoch 1335-1338 kráľ Kazimír Veľký prevzal 
podhalianske majetky cistercitov, ponechajúc im iba 
Ludźmier, Krauszów a miesto, kde v novoveku vznikol 
Rogoźnik. Kráľ majúc už v szaflarskom zámočku svojho 
predstaviteľa zvaného kastelánom (v skutočnosti bol pr-
vým starostom – Peter zo Słupie) pristúpil k energickej 
osídľovacej akcii.

22. júna 1364 kráľ uskutočnil novú lokáciu mesta. 
Tento dátum spochybnil Felix Kiryk opierajúc sa o mate-
riály zozbierané, ale nevydané za života Stefanom Mate-
szewom1. 

Originál lokačného dokumentu, sa stratil počas druhej 
svetovej vojny. Mal ho vo svojich rukách Kazimierz Ba-
ran. Pripojac vo svojej monografii Nowého Targu preklad 
tohto dokumentu rozhodol sa vychádzať z prepisu vyda-
ného Franciszkom Piekosińským v prvom dieli Kodeksu 
dyplomatycznego Małopolski2, Prepis bol kópiou z roku 
1634, ktorá sa nachádzala v Księgach Grodzkich Krako-
wskich (Mestské krakovské knihy)3. Skorší prepis z roku 
1603 však obyvatelia Nowého Targu sfalšovali. 

Išlo o výsady richtárov. Nowotarské richtárstvo bolo 
odkúpené od dedičov lokátora nowotarským starostom 
Ratuldom a neskôr následkom rodinného delenia presta-
lo existovať (nakoniec kúpil časti richtárstva o sto rokov 
neskôr starosta Peniążek). Na čele súdu stál landrichtár, 
menovaný starostami. Obyvatelia Nowého Targu, obme-
dzovaní vo svojich právach starostami, na vyškrabané 
miesta v texte dokumentu vpísali, akoby boli oslobodení 
od vojenskej služby. Obdobné to bolo s právom rybolovu 
a poľovania na území mesta. Podobné zásahy boli urobe-

1  F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski w XIII.–XIV w. Województwo 
krakowskie (powiaty południowe), Kraków 1985, s. 201.

2  Cit. KdMp, Kraków t. I–IV, Kraków 1876–1905, nr. 221 (s uvedením 
dielu). 

3 K. i T. Baranowie, L. Wyrostek, Z przeszłości miasta Nowego Targu. 
W sześćsetletnią rocznicę urządzenia miasta przez króla Kazimierza Wielkiego 
(1346–1946), Kraków 1948, s. 182–185.
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r. zostało odkupione od spadkobierców lokatora przez 
starostę nowotarskiego Ratułda, a później wskutek po-
działów rodzinnych przestało istnieć (ostatecznie części 
wójtostwa wykupił w sto lat później starosta Pieniążek). 
Na czele ławy sądowej stanął mianowany przez staro-
stów landwójt. Nowotarżanie ograniczani w swych 
prawach przez starostów w miejscach wyskrobanych 
w tekście dokumentu wpisali jakoby zostali zwolnieni 
od służby wojskowej. Podobnie było z prawem rybołów-
stwa i polowania na gruntach miejskich. Podobne razury 
powstały w transumptach  przywileju z 1487 i 1523 r., w 
których zmieniono fragmenty dotyczące jarmarków. Jak  
widzimy, nowotarżanie starali się dostosować dokument 
do swych bieżących potrzeb. 

W tej formie przywilej został przedstawiony Zyg-
muntowi III do zatwierdzenia w 1603 r. i ten transumpt 
był potwierdzany przez kolejnych królów polskich aż 
do Stanisława Augusta Poniatowskiego (do 4 stycznia 
1772 r.). Na szczęście oparty na oryginale transumpt  
Władysława Jagiełły z 1425 lub 1426 r., konfimowany 
przez Zygmunta Starego w 1509 r., wpisano do księgi 
Kancelarii Koronnej. Tam już ręka nowotarżan nie się-
gała i dzięki temu mamy jedyny nie sfałszowany (pomi-
jając ewentualne drobne pomyłki, które mogły zdarzyć 
się przy przepisywaniu) tekst przywileju lokacyjnego 
z 1346 r.

Kolejną ważną kwestią jest data wydania przywileju 
lokacyjnego Nowego Targu. Dotąd nie było wątpliwości, 
że dokument został wydany 22 czerwca 1346 r. Feliks Ki-
ryk jednak, jak wspomniano wyżej, opierając się na ma-
teriałach zebranych przez Stefana Mateszewa, przesunął 
datę o 10 lat, a więc na okres tuż po przejęciu dóbr nowo-
tarskich przez króla. Pierwszy królewski starosta zwany 
kasztelanem zamku w Dunajcu – zameczku na Skałce 
Szaflarskiej, którego ruiny zachowały się do dziś, Piotr 
ze Słupii występuje jako świadek przy lokacji Szaflar 
w 1338 r. Przypomnijmy, że nazwę Dunajec nosił też 
Nowy Targ, ale rok wcześniej zwany był Długopolem 
(Longumpratum). W tym miejscu jednak nigdy nie było 
żadnego zamku, choć w czasach nowożytnych nazywano 
niekiedy zamkiem drewniany dwór starościński. Jednym 
z celów lokacji mogło być wzmocnienie praw królew-
skich do świeżo zajętej Nowotarszczyzny.

Ważniejsze jednak było zorganizowanie nowo za-
jętych terenów w formie starostwa. Feliks Kiryk podaje 
sprzeczne informacje. W 1338 r. Stare Cło miało swoje-
go sołtysa Gűntera. Jego następcą został wójt nowotarski 
Dytryk, syn Dytryka Sya lub Fia. W 1346 r. w wyniku 
lokacji wójtostwo nowotarskie i sołectwo w Starym Cle 
zostały połączone, w związku z tym Stare Cło stało się 

né v prepisoch privilégií z rokov 1487 a 1523, kde boli 
zmenené fragmenty týkajúce sa jarmokov. Ako vidíme, 
obyvatelia Nowého Targu sa snažili prispôsobiť doku-
ment svojim bežným potrebám.

V tejto forme bolo privilégium predstavené Žig-
mundovi III. na potvrdenie v roku 1603 a tento odpis bol 
potvrdený ďalšími poľskými kráľmi až po Stanislava Au-
gusta Poniatowského 4. januára 1772. Našťastie, z origi-
nálu vychádzajúci odpis Vladislava Jagiełła z roku 1425 
alebo 1426, konfirmovaný Žigmundom Starým v roku 

1509, bol vpísaný do knihy korunnej kancelárie. Tam už 
ruka Nowotargovčanov nesiahala a vďaka tomu máme 
jediný nesfalšovaný (neberúc do úvahy drobné chyby, 
ktoré mohli nastať pri prepisovaní) text lokačného privi-
légia z roku 1346. 

Ďalšou dôležitou otázkou je dátum vydania lokačné-
ho privilégia Nowého Targu. Dosiaľ nebolo pochybností, 
že dokument bol vydaný 22. júna 1364. Felix Kiryk ale, 
ako už bolo spomenuté, vychádzajúc z materiálov získa-

Kościół św. Katarzyny i dzwonnica w Nowym Targu
 fot. E. Morawetz, karta poczt., 1920 r.

Zbiory: A. Nowak
Kostol sv. Kataríny a zvonica v Nowom Targu 

fot. E. Morawetz, pohľadnica, 1920
Zbierky: A. Nowak
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częścią Nowego Targu. Również Feliks Kiryk pisze, 
że Stare Cło jest wzmiankowane na obszarze Nowego 
Targu, jako mające komorę celną i jako węzeł komunika-
cyjny w 1346 r. (s. 160).

Jak wspomniano wyżej, w Starym Cle znajdowała 
się odrębna parafia św. Leonarda. Parafia ta istniała jesz-
cze kilka lat po lokacji w 1346 r., następnie zaś afiliowa-
no ją do kościoła pw. św. Katarzyny w 1354 r.

Mimo uznania daty 22 czerwca 1346 r. za datę osta-
tecznej lokacji, sama lokacja była pewnym procesem, 
zapoczątkowanym decyzją królewską, która miała miej-
sce zapewne w 1337 r. Świadczy o tym lista świadków, 
a wśród nich np. spisujący dokument Sięgniew, podkan-
clerzy krakowski, który zmarł po 2 marca 1343 r. Osta-
tecznie jednak dokument wydał król 22 czerwca 1346 r. 
Występuje tu więc „data niejednolita”.

Sam przywilej lokacyjny składa się z kilku części. 
Jak wówczas było w zwyczaju, najobszerniejsza jego 
część odnosi się do zasadźcy. Nadania dla niego albo 
już istniały, albo otrzymał prawo do ich realizacji (łaźnia, 
rzeźnia, niektóre kramy i jatki). Mieszczanom poświę-
cono niewiele miejsca. Jest też wzmianka o uposażeniu 
kościoła parafialnego.

Monarcha polecił Dytrykowi, synowi zmarłego Dy-
tryka Sya, między rzekami Białym i Czarnym Dunajcem 
lokować miasto na prawie niemieckim magdeburskim, 
które miało się zwać Newmforum. Widocznie prawo mag-
deburskie było korzystniejsze od prawa średzkiego, na któ-
rym miasto lokowali cystersi. Obszar nadany miastu miał 
wynieść około 150 łanów frankońskich, które na mocy 
przywilejów należały do wcześniejszego miasta noszące-
go również nazwę Newmforum oraz do wsi Antiquum The-
loneum. W wyniku tej lokacji, wymagającej wiele pracy, 
starań i kosztów, tenże Theodoric który w nowym mieście, 
podobnie jak w dawnym mieście, miał wójtostwo, a w Sta-
rym Cle sołectwo, otrzymał dziedziczne sołectwo wraz 
ze swymi legalnymi spadkobiercami, na wieczne czasy, 
o rozległości ośmiu łanów. Ponadto tylko on mógł zakła-
dać kramy z suknem, stragany, wszystkie karczmy i ławy 
szewskie oraz, i tu jest coś niezrozumiałego, w tekście 
bowiem powtórzono formę pannorum, o którym już była 
mowa (kramy z suknem), w tłumaczeniach zaś mówi się 
o ławach chlebowych (panum). Znając korektę Dziejów 
miasta Nowego Targu, można przypuszczać, że chodzi 
o chleb, tym bardziej że dwukrotne powtarzanie „sukno” 
nie ma sensu. Wójt dostał też jatki mięsne, ile ich zdoła za-
łożyć i rzeźnię, która pospolicie zwie się quothlof (Kuttel-
hof). Ponadto młyny, ile zdoła wystawić na obu brzegach 
Dunajców w granicach łanów miejskich oraz wszystkie 
pożytki i dochody, jakie potrafi znaleźć na terenie miasta, 

ných Stefanom Mateszewom, posunul tento dátum o 10 
rokov, a teda krátko po prevzatí nowotarských majetkov 
kráľom. Prvý kráľovský starosta zvaný kastelánom hra-
du v Dunajci − zámočku na Szaflarskej skalke, ktorého 
ruiny sa zachovali dodnes, Peter zo Słupie vystupuje ako 
svedok pri lokácii Szaflar v roku 1338. Pripomeňme, že 
názov Dunajec mal tiež Nowý Targ, ale rok predtým bol 
nazvaný Dlhopoľom (Longumpratum). Tu však nikdy 
nebol žiaden hrad, hoci v novoveku bol niekedy nazýva-
ný hradom drevený starostovský dvor. Jedným z cieľov 
lokácie mohlo byť posilnenie kráľovských právomocí 
v čerstvo prevzatom Novotarsku. 

Avšak dôležitejšia bola organizácia novoprevzatých 
území vo forme starostovstva. Felix Kiryk sa dostáva 
do rozporu. V roku 1338 Stare Cło malo svojho šoltýsa 
Gűntera. Jeho nástupca bol novotarský richtár Dytryk, 
syn Dytryka Sya či Fia. V roku 1364 v dôsledku lokácie 
novotarské richtárstvo a šoltýstvo v Starom Cłe boli spo-
jené a Stare Cło sa stalo časťou Nowého Targu. Taktiež 
Felix Kiryk píše, že Stare Cło je spomínané na území 
Nowého Targu ako majúce colnú komoru i ako komuni-
kačný uzol v roku 1364 (s. 160).

Ako bolo uvedené vyššie, v Starom Cłe sa nachá-
dzala samostatná farnosť sv. Leonarda. Táto farnosť 
existovala ešte niekoľko rokov po lokácii z roku 1364 
a pričlenili ju ku Kostolu sv. Kataríny v roku 1354.

Okrem prijatia dátumu 22. júna 1364 ako definitív-
nej lokácie samotná lokácia bola istým procesom zača-
tým kráľovským rozhodnutím, ktoré sa uskutočnilo ur-
čite v roku 1337. Svedčí o tom zoznam svedkov, napr. 
Sięgniew spisujúci aj dokument, ktorý bol krakovskym 
podkancelárom (zomrel po 2. marci 1343). Definitívne 
ale dokument vydal kráľ 22. júna 1364. Vystupuje tu teda 
„nejednotný dátum”.

Samotné lokačné privilégium sa skladá z niekoľkých 
častí. Ako to v tom čase bývalo zvykom, jeho najobšír-
nejšia časť sa týka lokátora. Alebo už práva pre neho 
jestvovali alebo získal právo na ich realizáciu (kúpele, 
výsek mäsa, niektoré krámiky a bitúnky). Mešťanom ne-
bolo venovaného veľa miesta. Je tiež zmienka o hmot-
nom zabezpečení farského kostola.

Monarcha poveril Dytryka, syna zosnulého Dytryka 
Sya, medzi riekami Bielym a Čiernym Dunajcom loko-
vať mesto na nemeckom magdeburskom práve, ktoré sa 
má nazývať Newmforum. Evidentne magdeburské právo 
bolo výhodnejšie ako právo średské, na ktorom mesto 
lokovali cisterciti. Územie udelené mestu malo mať oko-
lo 150 franských lánov. Tieto lány na základe privilégií 
patrili skoršiemu mestu majúcemu taktiež názov Newm-
forum, resp. obci Antiquum Theloneum. Z titulu tejto 
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włączając do tego spadkobierców. A wszystko to zostało 
zwolnione od opłat. Wójt  otrzymał też prawo połowu 
w obu Dunajcach jakimikolwiek sieciami i prawo polo-
wania na terenach miejskich bez przeszkód ze strony króla 
lub ustanowionego przez monarchę starosty.

Wójt miał otrzymywać swobodnie i dziedzicznie 
szóstą część z czynszów i trzecią część z kar sądowych. 
Sądownictwo odtąd należało do wójta i jego dziedziców, 
Nowy Targ bowiem otrzymał immunitet od sądownictwa 
wojewodów, kasztelanów i innych sędziów Królestwa. 
On i jego sukcesorzy mogli sądzić zarówno mieszczan, 
jak i chłopów oraz ludzi innej kondycji, którzy popełnili 
jakiś występek na terenie miasta, zarówno w sprawach 

wielkich, jak i małych według prawa magdeburskiego. 
Gdyby natomiast wójt został oskarżony, musiał zadość-
uczynić powodowi według prawa niemieckiego na dwo-
rze królewskim, pozwany pismem królewskim. Ponadto 
wójt i jego spadkobiercy uzyskali specjalną łaskę nie-
uczestniczenia w wyprawach, do których na mocy prawa 
i zwyczaju są  zobowiązani wszyscy wójtowie na tere-
nie Królestwa. Chodziło o to, żeby chętniej dbali o roz-
wój osadnictwa i przywilejów tego miasta. Wreszcie ci 
wójtowie i mieszczanie po upływie wolnizny mieli być 
zwolnieni od cła krakowskiego od towarów własnych, 
na podobieństwo mieszczan krakowskich i sądeckich. 
Szkoda, że w dokumencie brak wzmianki, jak długa była 
wolnizna oraz kiedy i przez kogo została nadana.

Po wygaśnięciu wolnizny z każdego łanu na św. 
Marcin (11 XI) mieszczanie i użytkownicy mieli płacić 
osiem skojców monety obiegowej, zaś od domów i ogro-
dów po pół skojca, z zastrzeżeniem szóstej części tych 
pieniędzy dla wójta. Pięć szóstych wójt miał przekazy-
wać królowi lub wysłannikowi królewskiemu, któremu 
miał obowiązek pokryć koszta podróży i pobytu.

lokácie, ktorá si vyžiadala mnoho práce, starostí i ná-
kladov, spomínaní Theodoric, ktorý na novom mieste, 
obdobne ako na starom mieste, mal richtárstvo a v Sta-
rom Cłe šoltýstvo, získava dedičné šoltýstvo s rozlohou 
osem lánov spolu so svojimi legálnymi dedičmi na večné 
časy. Okrem toho iba on bude môcť zakladať krámy so 
súknom, stánky, všetky krčmy a všetky obuvnícke stánky 
ako aj, a tu je niečo nezrozumiteľné, v texte sa opakuje 
forma pannorum, o čom už bola reč (krámy so súknom), 
v preklade sa zasa hovorí o chlebových stánkoch (pa-
num). Poznajúc opravu Dejín mesta Nowý Targ možno 
predpokladať, že ide o chlieb, tým skôr, že dvojnásobné 
opakovanie „súkno” nemá zmysel. Ďalej dostal richtár 

mäsové jatky, koľko ich dokáže založiť a výsek mäsa, 
ktorý sa bežne nazýva quothlof (Kuttelhof). Okrem toho 
mlyny, koľko ich dokáže vystavať na oboch brehoch Du-
najcov v hraniciach mestských lánov, ako aj všetky pôžit-
ky a príjmy, aké dokáže nájsť na území mesta, zahrnujúc 
do toho dedičov. Všetko to bolo oslobodené od platenia 
daní. Richtár taktiež získal právo lovu po oboch brehoch 
Dunajca akýmikoľvek sieťami  a právo lovu na mest-
ských územiach bez prekážok zo strany kráľa, alebo ním 
ustanoveného starostu.

Richtár získa slobodne a dedične šestinu z činžo-
vých poplatkov a tretinu zo súdnych sporov. Súdnictvo 
bude prináležať richtárovi a jeho dedičom. Nowy Targ 
totiž získal imunitu od súdnictva vojvodov, kastelánov 
a iných sudcov Kráľovstva. On i jeho dedičia môžu sú-
diť rovnako mešťanov, ako aj poddaných i ľudí iného 
stavu, ktorí sa dopustia nejakého priestupku na území 
mesta, rovnako v záležitostiach veľkých, ako i malých, 
podľa magdeburského práva. Ak by však bol obžalo-
vaný richtár, zadosťučiní žalobcowi podľa nemeckého 
práva na kráľovskom dvore, predvolaný na súd kráľov-

Panorama Doliny Nowotarskiej, rys. wg B. Hacqueta, 1796
Panoráma Nowotarskej kotliny, kresba podľa B. Hacqueta, 1796

Neuste physikalisch-politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nordlichen Karpathen, Wien 1794
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Miasto otrzymało ośmiodniowy jarmark na św. Ka-
tarzynę (25 XI), na który mogli przybywać wszyscy bez 
jakichkolwiek opłat i swobodnie handlować. O targach 
tygodniowych nie ma w przywileju mowy.

Miejscowemu kościołowi król nadał dwa wolne 
od opłat łany. Oznaczało to stabilizację materialną ple-
banów nowotarskich.

W celu rozwinięcia hodowli wójt i mieszczanie 
otrzymali sześć wolnych łanów na wypas bydła, owiec 
i innych zwierząt, bez których nie mogli się obejść.

Wójtowie mogli w razie potrzeby sprzedać, zamie-
nić oraz alienować wójtostwo z jego uprawnieniami, 
ale za zgodą króla jako pana zwierzchniego.

Przywilej został opatrzony pieczęcią monarszą, do-
łączono też miejsce (Kraków) i datę (22 VI) wydania 
przywileju oraz listę świadków, a wśród nich wójta bo-
cheńskiego, co może świadczyć o powiązaniach Nowego 
Targu z Bochnią.

Z przywileju wynika, że podstawą utrzymania 
mieszczan miało być rolnictwo i hodowla.

Podhale, wbrew poglądom Jana Długosza, nie było 
jedynym obszarem przejętym przez króla. Prócz innych 
majętności król Kazimierz zabrał dobra cystersów ko-
przywnickich wokół Jasła. Uważał, i słusznie, że on 
lepiej potrafi zreorganizować dobra leżące na południo-
wych rubieżach państwa, gdzie ważna była kwestia 
umocnienia pogranicza.

Dokument lokacyjny wydany przez Kazimierza 
Wielkiego, zezwalający na nową lokację miasta, tym ra-
zem na prawie magdeburskim, jest dowodem na to, że nie 
był to akt jednorazowy, lecz proces trwający kilka lat.

Stanisław Kuraś wydał ten przywilej w wersji ory-
ginalnej4.

Sącz

W 1257 r. Kinga dostała od swego małżonka, księ-
cia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego 
ziemię sądecką jako rodzaj wiana, czyli zabezpieczenia 
sum z jej posagu, które pożyczyła na walkę z Tatarami 
i odbudowę kraju po zniszczeniach tatarskich, a których 
Bolesław nie był w stanie jej zwrócić.

4 S. Kuraś, W epoce piastowskiej i jagiellońskiej, [w:] Dzieje miasta Nowe-
go Targu, red. M. Adamczyk, Nowy Targ 1991, s. 49–51. Jest to najnowsze wydanie 
tego dokumentu. Tekst powyższego opracowania na temat przedlokacyjnego Nowego 
Targu powstał głównie w oparciu o rozdziały (artykuły) napisane przez wielu autorów, 
zawarte w/w wydawnictwie. Podobnie rzecz się miała za Starą Lubowlą. Dostała ona 
prawo koszyckie 1 maja 1342 r., a jako wystawca dokumentu wymieniony jest Lu-
dwik I, mimo że królem był jeszcze przez prawie trzy miesiące jego ojciec Karol. 
Wynika stąd, że proces lokacyjny zainicjowany przez Karola kontynuował jego syn 
Ludwik prawdopodobnie jeszcze przez około 10 lat – J. Kurtyka, Starostwo spiskie 
(1412–1769/7), [w:] Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Levoča –
 – Wrocław 2003, s. 503. 

ským listom. Okrem toho richtár a jeho dedičia získali 
špeciálnu výsadu nezúčastňovania sa výprav, ktorých sú 
na základe práva a obycaje povinní sa zúcastnit’ všetci 
richtári  na území Kráľovstva, a to z toho dôvodu, aby 
ochotnejšie dbali na rozvoj osídlenia a privilégií tohto 
mesta. Nakoniec títo richtári a mešťania po uplynutí le-
hoty budú oslobodení od krakovského cla na vlastný to-
varov, podľa krakovských a sączských mešťanov. Ško-
da, že v dokumente niet zmienky, aká dlhá bola lehota  
a kedy a kde bola udelená.

Po vypršaní lehoty z každého lánu na sv. Martina 
(11. XI.) títo mešťania a užívatelia budú platiť osem 
dvojgrošov platnej mince, od domov a záhrad po pol 
dvojgroši, vyhradiac šestinu týchto peňazí pre richtára. 
Päť šestín richtár poukáže kráľovi alebo kráľovskému 
poslovi, ktorému má richtár povinnosť pokryť výdav-
ky na cestu a pobyt. 

Mesto získalo osemdňový jarmok na sv. Katarínu 
(25. XI.), na ktorý budú môcť prísť všetci bez akých-
koľvek poplatkov a slobodne obchodovať, obdobne 
ako aj samotní mešťania. O týždenných trhoch sa 
v privilégiu nehovorí. 

Miestnemu kostolu dal kráľ dva lány oslobode-
né od poplatkov. Znamenalo to materiálnu stabilizáciu 
nowotarských farárov.

Na rozšírenie choru dobytka richtár a mešťania zís-
kali šesť slobodných lánov na pasenie dobytka, oviec 
a iných zvierat, bez ktorých sa nemôžu zaobísť.

Richtári budú môcť podľa potreby predať, zameniť 
alebo scudziť richtárstvo s jeho právomocami, ale so sú-
hlasom kráľa ako zvrchovaného pána.

Privilégium bolo opatrené kráľovskou pečaťou, pri-
pojené bolo tiež miesto (Krakov), dátum vydania privilé-
gia (22. VI.), zoznam svedkov a spomedzi nich bochnian-
sky richtár, čo môže svedčiť o zväzkoch Nowého Targu 
s Bochňou. 

Z privilégia vyplýva, že základom obživy sa mešťa-
nov malo byť roľníctvo a chov.

Podhalie, napriek názorom Jana Dlugosza, nebo-
lo jediným územím prevzatým kráľom. Okrem iných 
majetkov kráľ Kazimír zabral majetky koprzywnickým 
cistercitom okolo Jasła. Domnieval sa, a správne, že on 
lepšie dokáže zreorganizovať majetky ležiace v južných 
oblastiach krajiny, kde bolo dôležitou otázkou posilnenie 
pohraničia.

Lokačný dokument vydaný Kazimírom Veľkým, 
umožňujúci novú lokáciu mesta, (tentoraz na magde-
burskom práve) odzrkadľuje, že to nebola ojedinelá 
skutečnost', ale lokačný proces trvajúci niekoľko ro-
kov.
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Kinga nie chciała, aby ośrodkiem kasztelanii była 
jej dotychczasowa siedziba – Podegrodzie. Postanowiła 
przenieść ten ośrodek na nowe miejsce, znajdujące się 
w widłach Dunajca i Popradu niedaleko od ujścia Po-
pradu do Dunajca. W miejscu tym nie było dotąd żadnej 
osady.

Nie wiadomo, kiedy nastąpiła lokacja Starego Sącza. 
Otrzymując w 1257 r. Sądecczyznę, Kinga nosiła się z za-
miarem przeprowadzenia na tych terenach gruntownych 
reform społeczno-gospodarczych opartych na gospodarce 
towarowo-pieniężnej. W połowie XIII. w. wzrosło zna-
czenie odwiecznego szlaku nadpopradzkiego, najważ-
niejszego połączenia Polski z Węgrami. Wprowadzenie 
reformy majątkowej rozpoczęło się w 1268 r. poprzez 
ustanowienie sześciu sołtysów. Każdemu z nich podlega-
ły dwie wsie. Ponieważ Kinga przy nadaniu jej kasztela-
nii sądeckiej otrzymała pełny immunitet sądowy, mogła 
zlecić sołtysom sądownictwo nad mieszkańcami ich wsi, 
zbieranie od nich czynszów i sprowadzanie nowych 
osadników. W swych majątkach Kinga wprowadziła 
prawo niemieckie. Do przeprowadzenia tak rozległych 
reform potrzebny był Kindze nowy ośrodek, gdyż do-
tychczasowy (Podegrodzie) się do tego nie nadawał. Wy-
nika stąd, że lokacja Starego Sącza mogła nastąpić mię-
dzy rokiem 1257 a 1268. Zasadźcą i pierwszym wójtem 
dziedzicznym był prawdopodobnie niejaki Michał, zna-
ny z późniejszych źródeł5. Dopiero przywilej Bolesława 
Wstydliwego z 1273 r. mówi o w pełni wykształconym 
ośrodku miejskim w Starym Sączu. Na czele miasta stał 
nadal wójt Michał. Miasto dostało szereg zwolnień cel-
nych w księstwach krakowskim i sandomierskim. Są też 
poświadczone kontakty ze Spiszem. W 1315 r. były soł-
tys z Małduru zrezygnował z wójtostwa starosądeckiego 
przed nowym wójtem i ławą, nie był bowiem w stanie 
wypłacić się z wójtostwa, które z dziedzicznego stało się 
zakupnym6. Wszystko wskazuje na to, że w Strym Są-
czu istniała też rada miejska7. Autorzy piszący o Starym 
Sączu są zgodni, że miasto powstało na prawie magde-
burskim.

Wraz z lokacją powstała parafia starosądecka z koś-
ciołem pw. św. Elżbiety Turyńskiej. Po śmierci swe-
go małżonka Bolesława Wstydliwego, która nastąpiła 
7 grudnia 1279 r. Kinga po trzech dniach przywdziała 

5 A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII. i w XIV wieku. Przemiany 
gospodarcze i społeczne, Ossolineum, Wrocław 1961, s. 35 i n. M. Barański, Do-
minium sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek 
sądeckich, Warszawa 1992, rozdz. II.

6 W literaturze odnoszącej się do Spiszu często można spotkać pogląd, 
że w Małdurze nie było sołectwa – por. A. Körmendy, Melioratio terrae. Verglei-
chende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 
13.–14. Jahrhundert, Poznań 1995, s. 49. Wystarczy zajrzeć do II t. KdMp, nr 562, 
żeby przekonać się, że przed 1297r. kiedy w interesie Małduru wystąpili jego przed-
stawiciele, sołtys był, tylko zrezygnował ze swego sołectwa i przeniósł się do Stare-
go Sącza.

7 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s.113. 

Stanislav Kuraś vydal tento dokument v originálnej 
verzii 4.

Sącz

V roku 1257 Kunigunda (Kinga) dostala od svojho 
manžela, krakovsko-sandomierskeho kniežaťa Boleslava 
Hanblivého sączskú zem ako druh vena, teda záruky súm 
z jej vena, ktoré mu požičala na vojnu s Tatármi a obnovu 
krajiny po tatárskom nivočení. Tieto peniaze jej nemohol 
Boleslav vrátiť. 

Kunigunda nechcela, aby strediskom kastelánie bolo 
jej dovtedajšie centrum – Podegrodzie. Rozhodla o pre-
nesení tohto strediska na nové miesto, do vidlice sútoku 
Dunajca a Popradu, neďaleko od ústia Popradu do Du-
najca. Na tomto mieste dovtedy nebolo žiadne sídlo.

Nevieme, kedy nastala lokácia Starého Sącza. Ked' 
v roku 1257 Kunigunda získala Sączsko mala v úmys-
le uskutočniť v ňom základné spoločensko-hospodárske 
reformy, opierajúc sa o tovarovo-peňažné hospodárstvo. 
V polovici 13. storočia vzrástol význam dávnej poprad-
skej cesty, najdôležitejšej spojnice Poľska s Uhorskom. 
Uskutočnenie majetkovej reformy sa začalo v roku 1268 
ustanovením šiestich šoltýsov. Každému z nich podliehali
dve obce. Keďže Kunigunda pri udelení jej sączskej kas-
telánie získala plnú súdnu imunitu, mohla poveriť šol-
týsov súdnictvom nad obyvateľmi ich obcí, vyberaním 
činže od nich a privádzaním nových osadníkov. 

Vo svojich majetkoch zaviedla Kunigunda nemecké 
právo. K uskutočneniu tak rozsiahlych reforiem potrebo-
vala Kunigunda nové stredisko, keďže dovtedajšie (Po-
degrodzie) sa na to nehodilo. Vyplýva z toho, že lokácia 
Starého Sącza mohla nastúpiť medzi rokmi 1257 a 1268.  
Lokátorom i prvým dedičným richtárom bol pravdepo-
dobne akýsi Michal, známy z neskorších prameňov.5 Až 
privilégium z roku 1273 hovorí o úplne vyvinutom mest-
skom stredisku v Starom Sączi. Na čele mesta stál naďalej 
richtár Michal. Mesto dostalo mnoho colných oslobodení v 
krakovskom i sandomierskom kniežatstve. Sú tiež dolože-
né kontakty so Spišom. V roku 1315 bývalý šoltýs z Pod-

4 S. Kuraś, W epoce piastowskiej i jagiellońskiej, [w:] Dzieje miasta 
Nowego Targu, red. M. Adamczyk, Nowy Targ 1991, s. 49–51. Je to najnovšie 
vydanie tohto dokumentu. Text vyššie uvedeného spracovania na tému predlo-
kačného Nowého Targu vznikol hlavne na podklade príspevkov viacerých auto-
rov, obsiahnutých v publikácii. Obdobne sa záležitosť vyvíjala aj v Starej Ľubov-
ni. Dostala košické právo 1. mája 1342; ako vystavovateľ dokumentu sa spomína 
Ľudovít I., napriek tomu, že kráľom bol ešte viac ako tri mesiace jeho otec Karol. 
Vyplýva z toho, že lokačný proces iniciovaný Karolom kontinuoval jeho syn Ľu-
dovít pravdepodobne ešte viac ako desať rokov – J. Kurtyka, Starostwo spiskie 
(1412–1769/7), [w:] Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Levoča 
– Wrocław 2003, s. 503. 

5 A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII. i w XIV  wieku. Prze-
miany gospodarcze i społeczne, Ossolineum, Wrocław 1961, s. 35 i n. M. Barański, 
Dominium sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek 
sądeckich, Warszawa 1992, rozdz. II.
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habit zakonu św. Klary. W kilka tygodni później na tro-
nie krakowskim zasiadł Leszek Czarny, który nie mógł 
się pogodzić z tym, że do Kingi należała kasztelania są-
decka i posiadłości położone poza nią. W swojej kasz-
telanii Kinga miała władzę niemal suwerenną. Jej mał-
żonek zastrzegł sobie tylko opiekę nad księżną, obronę 
kasztelanii i zakazał oderwania jakiejkolwiek jej części 
od Polski. 6 lipca 1280 r. Kinga ufundowała klasztor 
klarysek w Sączu i przybrała tytuł domina et princeps 
de Sandech. Leszek, mimo że uczestniczył w fundacji 
klasztoru i do dokumentu fundacyjnego przywiesił swą 
pieczęć, nie zaprzestał ataków na Kingę.

Po stronie Kingi opowiedział się biskup krakow-
ski Paweł z Przemankowa, miała też poparcie papieskie 
i zakonów franciszkańskich. Spór zakończył się polu-
bownie. Leszek pozostawił kasztelanię sądecką Kindze 
na dotychczasowych warunkach, pani sądecka zaś zre-
zygnowała ze swych posiadłości w kasztelaniach bie-
ckiej i korczyńskiej. Po przybyciu w 1280 r. do Sącza 
Kinga założyła tam swój dwór8.

Po założeniu klasztoru Kinga przekazała mu  mia-
sto Sącz i 28 wsi, w tym Podoliniec9. Resztę dominium 
pozostawiła sobie jako osobisty majątek. Jako księżna 
i pani, a zarazem przełożona klarysek zarządzała obiema 
częściami dominium. Prawdopodobnie zaraz po śmier-
ci Leszka w 1289 r. przybyła do Sącza księżna wdowa 
Gryfina. Kinga,  mimo że Gryfina nigdy nie została za-
konnicą, odstąpiła jej dominium (Gryfina – domina de 
Sandecz), natomiast dobrami klasztornymi zarządzały 
wspólnie – Kinga jako ksieni, Gryfina jako pani sądecka. 
Taka sytuacja trwała do śmierci Kingi 24 lipca 1292 r. 
Gryfina pozostawała w Sączu do 1300 r., kiedy to Wac-
ław II wysłał ją do Pragi, skąd już nigdy nie wróciła10.

Po śmierci Leszka Czarnego rozpoczęły się walki o pa-
nowanie nad Małopolską. Po wyparciu z niej Przemysła II 
i pokonaniu Władysława Łokietka zwycięzcą został Wac-
ław II, król czeski. 9 października 1292 r. Łokietek  został 
zmuszony przez Wacława do zrzeczenia się swych roszczeń 
do ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Wacław II odegrał 
rolę nie do przecenienia w dziejach Sądecczyzny.

8 listopada 1292 r. król Wacław na prośby Gryfi-
ny, wdowy po Leszku Czarnym, a zarazem ciotki swej 
ukochanej, konfirmował w Krakowie posiadanie miasta 
(civitatem) Sącza, w którym jest klasztor zakonu św. 
Klary i cło, oraz 28 wsi wymienionych w dokumencie 
fundacyjnym klasztoru, wydanym przez Kingę w 1280 r.
Ponadto jest mowa o rzekach, młynach, zamkach (Za-
mek Pieniński?), miejscach połowu ryb, lasach, gajach, 

8 M. Barański, op. cit., s. 5–6 i 102–105.
9 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 52. 

10 M. Barański, op. cit., s. 105–109.

horian pri Kežmarku (Maldur) zrezignoval zo starosącz-
kého richtárstvo pred novým richtárom i radou, nemohol 
sa totiž vyplatiť z richtárstvo, ktoré sa z dedičného stalo 
zákupným.6 Všetko poukazuje na to, že v Starom Sączi 
existovala tiež mestská rada.7 Autori píšuci o Nowom Sąc-
zi sa zhodujú, že mesto vzniklo na magdeburskom práve.

Spoločne s lokáciou vznikla starosączská farnosť 
s kostolom zasväteným sv. Alžbete Turínskej. Kunigunda 
si po smrti svojho manžela Boleslava Hanblivého, ktorá 
nastala 7. decembra, po troch dňoch obliekla habit rádu 
sv. Kláry. O niekoľko týždňov neskôr na krakovský trón 
zasadol Lešek Čierny, ktorý sa nemohol vyrovnať s fak-
tom, že Kunigunde patrila sączská kastelánia a majetky 
mimo nej. V tejto kastelánii mala Kunigunda takmer su-
verénnu moc. Jej manžel si vyhradil pre seba iba starost-
livosť o kňažnú, obranu kastelánie a zakázal oddelenie 
akejkoľvek jej časti od Poľska. 6. júla 1280 Kunigunda 
založila kláštor klarisiek v Sączi a prijala titul domina et 
princeps de Sandech. Napriek tomu, že sa Lešek zúčast-
nil založenia kláštora a na zakladací dokument privesil 
svoju pečať, neprestal s útokmi na Kunigundu. 

Na strane Kunigundy bol krakovský biskup Paweł 
z Przemankowa, mala tiež podporu pápeža a františkán-
skych rádov. Spor sa ukončil zmierom. Lešek ponechal 
sączskú kastelániu Kunigunde na základe dovtedajších 
podmienok, sączská pani zasa zrezignovala zo svojich
majetkov v bieczskej i korczyńskej kastelánii. Po prícho-
de do Sącza tu Kunigunda založila svoj dvor.8

Po založení kláštora mu Kunigunda odovzdala mes-
to Sącz a 28 obcí, vrátane Podolínca.9 Ostatok domínia 
si ponechala ako vlastný majetok. Ako kňažná a pani 
a zároveň predstavená klarisiek spravovala obe časti do-
mínia. Pravdepodobne hneď po smrti Leška v roku 1289 
prišla do Sącza kňažná, vdova Gryfina. Kunigunda jej na-
priek tomu, že Gryfina sa nikdy nestala rehoľnou sestrou,  
odstúpila domínium (Gryfina – domina de Sandecz). 
Na druhej strane, kláštorné majetky spravovali spoloč-
ne – Kunigunda ako abatiša, Gryfina ako sączská pani. 
Takáto situácia trvala do skonu Kunigundy 24. augusta 
1292. Gryfina pobudla v Sączi do roku 1300, keď ju 
Václav II. poslal do Prahy, odkiaľ sa už nikdy nevrátila.10

Po smrti Leška Čierneho sa začal zápas o panova-
nie nad Malopoľskom. Po vytlačení odtial'to Přemysla 
II. a porážke Vladislava Lokietka sa stal víťazom Václav 

6 V literatúre týkajúcej sa Spiša sa často možno stretnúť s názorom, že 
v Maldure nebolo šoltýstvo – por. A. Körmendy, Melioratio terrae. Vergleichende 
Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13.–14. 
Jahrhundert, Poznań 1995, s. 49. Postačí sa pozrieť do II t. KdMp, nr 562, aby sme sa 
presvedčili, že pred rokom 1297, keď v záujme Malduru vystúpili jeho predstavitelia, 
šoltýs bol, iba zrezignoval zo svojho šoltýstva a prešiel do Starého Sącza. 

7 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s.113.
8 M. Barański, op. cit., s. 5–6 i 102–105.
9 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 52. 

10 M. Barański, op. cit., s. 105–109.
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łowiskach, barciach oraz wszelkich pertynencjach  i pra-
wach.11

Niedaleko od Starego Sącza, na prawym brzegu 
Dunajca, w widłach tej rzeki i wpadającej do niej Ka-
mienicy rozwijała się osada Kamienica. Była ona dosko-
nale położona pod względem strategicznym (pogranicze 
polsko-węgierskie, stroma skarpa od strony Dunajca) 
i handlowym (szlaki do Sandomierza, do Krakowa przez 
Bochnię, ruski przez Biecz, do Czorsztyna i Nowego 
Targu, a przede wszystkim szlak w górę Popradu na Wę-
gry). W Kamienicy istniał drewniany kościół parafialny 
pw. św. Wojciecha z przełomu XII i XIII. w. Na północ 
od tego kościoła powstał na początku XIII. w. murowany 
kościół pw. św. Małgorzaty, będący jego filią. Oznacza 
to, że Kamienica była w tym czasie osadą protomiejską. 
W ciągu 13. w. została ona własnością biskupów krakow-
skich, być może z nadania Kingi. Pragnęli oni utworzyć 
ośrodek konkurencyjny wobec franciszkańskiego Sącza.

Wacława interesował szlak węgierski. W 1290 r. 
na tronie węgierskim zasiadł ostatni z Arpadów, Andrzej 
III. Nie znalazł on jednak powszechnego poparcia ani 
u klik możnowładczych, wśród których rej wodził wią-
żący się z Przemyślidami Mateusz Czak z Trenczyna, ani 
na arenie międzynarodowej. Wacław II, prawnuk w linii 
żeńskiej króla Węgier Beli IV, liczył się z możliwością 
zdobycia węgierskiego tronu. Nie znalazłszy powszech-
nego uznania wśród rycerstwa małopolskiego, zwolenni-
ków Władysława Łokietka, szukał poparcia w miastach. 
Nie liczył też zbytnio na klaryski sądeckie, w większo-
ści córki rycerzy małopolskich, choć Kinga była wobec 
niego lojalna, a nowa pani sądecka, ciotka Wacława II 
Gryfina gorliwie go popierała. W tej sytuacji postanowił 
lokować przy szlaku popradzkim nowe ośrodki miejskie, 
które byłyby dla niego oparciem.

W tym samym dniu 8 listopada, w którym potwier-
dził klaryskom ich majątki, Sącz i 28 wsi, Wacław wydał 
dwa przywileje lokacyjne dla Kamienicy i dla Podoliń-
ca. Upłynął zaledwie miesiąc po zmuszeniu Łokietka 
do zrzeczenia się jego praw do Małopolski. Wacław 
nie mógł więc znać miejscowych stosunków. Informato-
rem króla był jeden z największych jego popleczników, 
biskup krakowski Paweł z Przemankowa, właściciel Ka-
mienicy12.

O czym była mowa wyżej, już wcześniej istniały 
plany translokacji Sącza do Kamienicy. Zainteresowani 
translacją byli mieszczanie sądeccy i prawdopodobnie 
sam biskup, który zresztą bronił Kingi przed Leszkiem 
Czarnym. Planom tym przychylna była pod koniec życia 

11  KdMp II, nr 521.
12 F. Kiryk, Początki miasta,[w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, red. F. Kiryk, 

t. I, Warszawa – Kraków 1992, s. 85–86.

II. český kráľ. 9. októbra 1292 bol Lokietek Václavom 
prinútený zrieknuť sa svojich nárokov na Krakovsko 
i Sandomiersko. Václav II. zohral v dejinách Sączska ne-
zastupiteľnú rolu. 

8. novembra 1292 kráľ Václav na prosby Gryfiny, 
vdovy po Leškovi Čiernom a svojej milovanej tety, kon-
firmoval v Krakove vlastníctvo mesta (civitatem) Sącza, 
v ktorom je kláštor rehole sv. Kláry i clo, ako aj 28 de-
dín vymenovaných v zakladacom dokumente kláštora, 
vydanom Kunigundou v roku 1280. Okrem toho je reč 
o riekach, mlynoch, hradoch (Pieninský hrad?), miestach 
lovu rýb, lesoch, hájoch, loviskách, brtiach a všetkých 
pertinenciách a právach.11

Neďaleko Starého Sącza, na pravom brehu  Dunaj-
ca, vo vidlici tejto rieky a do nej tečúcej Kamenice sa 
vyvíjala osada Kamienica. Bola dokonale umiestnená zo 
strategického hl'adiska (poľsko-uhorské pohraničie, str-
mý svah zo strany Dunajca) i obchodného hľadiska (cesty 
do Sandomierza, do Krakova cez Bochňu, ruská cez Biecz 
do Czorsztyna a Nowého Targu a predovšetkým cesta hore 
Popradom do Uhorska). V Kamienici existoval drevený 
farský Kostol sv. Richtárecha z prelomu 12. a 13. storočia. 
Na sever od tohto kostola bol postavený, tentoraz muro-
vaný, Kostol sv. Margity z počiatkov 13. storočia, ktorý 
bol filiálkou Kostola sv. Richtárecha. Znamená to, že Ka-
mienica bola v tom čase protomestskou osadou. Počas 13. 
storočia bola majetkom krakovských biskupov, možnože 
darovaným Kunigundou. Ich snahou bolo utvoriť konku-
renčné stredisko voči františkánskemu Sączu. 

Václav sa zaujímal o uhorskú cestu. V roku 1290 
na uhorskom tróne zasadol posledný Arpádovec, On-
drej III. Nenašiel však všeobecnú podporu ani vo veľ-
možských kruhoch, medzi ktorými hral prím Matúš Čák 
z Trenčína, spájajúci sa s Přemyslovcami, ani na me-
dzinárodnej aréne. Václav II., pravnuk uhorského kráľa 
Bela IV. v ženskej línii, počítal s možnosťou obsadenia 
uhorského trónu. Nenachádzajúc všeobecné uznanie me-
dzi malopoľským rytierstvom, podporovateľmi Vladisla-
va Lokietka, hľadal oporu v mestách. Nepočítal tiež príliš 
so sączskými klariskami, zväčša dcérami malopoľských 
rytierov, hoci Kunigunda bola voči nemu lojálna a nová 
sączská pani, teta Václava II. – Gryfina, ho horlivo pod-
porovala. V tejto situácii sa rozhodol lokovať pri pop-
radskej ceste nové mestské strediská, ktoré by boli pre 
neho oporou.

Ten istý deň (8. novembra), keď Václav potvrdil 
klariskám ich majetky, Sącz a 28 dedín, vydal dve lo-
kačné privilégiá pre Kamienicu a Podolínec. Uplynul 
ledva mesiac po prinútení Lokietka zrieknuť sa práv voči 

11 KdMp II, nr 521.
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także Kinga, licząc się z możliwością przeniesienia klasz-
toru do Kamienicy, na grunta, które tam posiadał nieja-
ki Jan Bogacz (Dives), skądinąd  mający nieznane bliżej 
zasługi wobec klasztoru, Kingi i Gryfiny. Plan ten jed-
nak z niewiadomych powodów nie został zrealizowany, 
a na gruntach Bogacza powstał klasztor franciszkanów13.

Plany translacji Sącza do Kamienicy zrealizował 
częściowo w ponad trzy miesiące po śmierci Kingi Wac-
ław. Dokument wystawiony przez niego 8 listopada 1292 
r. jest połączeniem translacji i lokacji. Władca nie zdecy-
dował się na lokację typu wójtowskiego, lecz pertrakto-
wał z grupą mieszczan sądeckich, która była zalążkiem 
communitatis miejskiej. Wójtami zostali bracia Bertold, 
Arnold i Ludwik, synowie Tylmana, wójta starosądeckie-
go. Mieli oni założyć miasto królewskie Sącz na grun-
tach wsi Kamienica. Miasto otrzymało 72 wolne łany, 
od których na św. Marcin miał być pobierany czynsz 
10 skojców (o wolniźnie nie ma mowy, widocznie były 
to łany należące od dawna do Kamienicy i wykarczowa-
ne), z którego wójtowie mieli otrzymywać szóstą część 
w bieżącej monecie, co było dla sądeczan korzystne. 
Z tych łanów sześć przeznaczył król na skotnicę i inne 
pożytki mieszczan. Cztery łany miały być zupełnie wol-
ne, z dwóch mieszczanie mieli płacić czynsz, z którego 
szósta część miała przypadać wójtom. Z placów domo-
wych i ogrodów (w tekście nadziały – area i pozostałe 
łany), od których czynsz miał wynosić pół skojca, rów-
nież wójtom miała przypadać szósta część, podobnie 
jak z winiarni (apothecae), sukiennic, ław chlebowych, 
szewskich i jatek mięsnych, od wag większej i mniejszej 
(Feliks Kiryk nazywa ją probiernią srebra) i wszelkich 
innych urządzeń. Wójtowie otrzymali prawo do wszel-
kiego rodzaju jatek (poza wspomnianymi mieszczański-
mi), jakie wystawią lub kupią, dwie łaźnie, jeden dwo-
rzec na ubój bydła zwany Kuttelhof, dwór wraz z łanem 
w mieście, młyny nad Dunajcem, Kamienicą i Ołpinką, 
ile trzeba, a wszystko to wolne od czynszów, zaś mły-
nów nikomu innemu budować nie było wolno. Z kar są-
dowych od wielkich i małych spraw mieli otrzymywać 
dziedzicznie trzecią część. 

Ze stu łanów nadanych dodatkowo miastu na zasied-
lanie w ciągu 15 lat po wyjściu wolnizny odpowiednia 
szósta część czynszów miała przypadać wójtom. Gdy-
by wójtowie i mieszczanie na obszarze miasta znaleźli 
przypadkiem złoto lub inne kruszce, mogli je pozyski-
wać prawem książęcym. Miasto dostało przymus drożny. 
Kupców łamiących to prawo wójtowie mieli obowiązek 
chwytać i wraz z towarem odsyłać do władcy. Wójtowie 
uzyskali wyjątkowy przywilej urządzenia w mieście 

13 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 133; M. Barański, op. cit., s.173.

Malopoľsku. Václav teda nemohol poznať miestne vzťa-
hy. Informátorom kráľa bol jeden z jeho najväčších stú-
pencov, krakovský biskup Paweł z Przemankowa, maji-
tel' Kamienice.12

Ako o tom bola reč vyššie, už skôr existovali plány 
translokácie Sącza do Kamienice. Zainteresovaní trans-
láciou boli sączskí mešťania a pravdepodobne samotný 
biskup, ktorý ostatne bránil Kunigundu pred Leškom 
Čiernym. Týmto plánom bola naklonená na sklonku 
života taktiež Kunigunda, počítajúc s možnosťou pre-
nesenia kláštora do Kamienice, na pozemky, ktoré tam 
vlastnil akýsi Jan Bogacz (Dives), mimohodom majúci 
zásluhy voči kláštoru, Kunigunde i Gryfine, ktoré nie sú 
bližšie známe. Tento plán jednako z neznámych dôvo-
dov nebol zrealizovaný a na pozemkoch Bogacza vznikol 
kláštor františkánov.13

Plány translácie Sącza do Kamienice zrealizoval 
čiastočne, po viac ako troch mesiacoch po smrti Kuni-
gundy, Václav. Dokument ním vystavený 8. novembra 
1292 je spojením translácie a lokácie. Preto sa vládca 
nerozhodol pre lokáciu richtárskeho typu, ale rokoval 
so skupinou sączských mešťanov, ktorá bola počiatkom 
mestskej communitatis. Richtárami sa stali bratia Ber-
told, Arnold a Ludvík, synovia Tilmana, starosączského 
richtára.  Mali založiť kráľovské mesto Sącz na území 
obce Kamienica. Mesto získalo 72 slobodných lánov, 
od ktorých bude poberaná na sviatok sv. Martina činža 
10 dvojgrošov (o lehote niet zmienky, evidentne to boli 
lány patriace oddávna Kamienici a vyklčované), z kto-
rej richtári získajú šestinu v platných minciach, čo bolo 
pre Sączanov výhodné. Z týchto lánov šesť poukázal 
kráľ na skotňu (výhon pre statok) a iné úžitky mešťa-
nov. Štyri lány budú plne slobodné, z dvoch budú platiť 
činžu, z ktorej šestina pripadne richtárovi. Z domových 
parciel i záhrad (v texte podiely – area i zostávajúce 
lány), od ktorých činža vynesie pol dvojgroša, rovnako 
richtárom pripadne šestina, obdobne ako z vinárni (apot-
hecae), súkenníckych obchodov, chlebových i obuvníc-
kych krámov i mestských jatiek, od váhy väčšej i menšej 
(Felix Kiryk ju nazýva skúšobňa akosti striebra) a všet-
kých iných zariadení. Richtárovia získali právo na všetky 
druhy jatiek (okrem spomínaných meštianskych), ktoré 
postavia alebo kúpia, dvoje kúpele, jeden dvor na poráž-
ku dobytka zvaný Kuttelhof, statok s lánom v meste, mly-
ny nad Dunajcom, Kamenicou i Ołpinkou, koľko bude 
treba a všetko to oslobodené od čínž. Mlyny nikto iný 
nemôže budovať. Zo súdnych sporov z malých i veľkých 
záležitostí získavajú dedične tretinu.

12  F. Kiryk, Początki miasta,[w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, red. F. Ki-
ryk, t. I, Warszawa – Kraków 1992, s. 85–86.

13  A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 133; M. Barański, op. cit., s. 173.
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mennicy na pożytek miasta. Mogli wprowadzać nową 
i wymieniać starą monetę, czynności, które normalnie 
wykonywali mincerze. Te wszystkie przywileje wójto-
wie otrzymali dziedzicznie, z prawem sprzedaży lub da-
rowizny. Dochody płynące z tych przywilejów wójtowie 
mieli podzielić pomiędzy sobą sprawiedliwie.

Przywileje mieszczan często były powiązane z przy-
wilejami wójtów. Miasto otrzymało 72 łany, które miesz-
czanie mogli uprawiać za odpowiedni czynsz. Część 
tych łanów król przeznaczył na wypas bydła. Cztery były 
wolne, zaś dwa oczynszowane. Z czynszów i wymienio-
nych wyżej obiektów rzemieślniczo-handlowych, w tym 
z rzadkiego w miastach prawa wagi, zwłaszcza śruto-
wej, przeznaczonej do ważenia cennych przedmiotów 
i kruszców szlachetnych, pięć szóstych miał otrzymy-
wać nie panujący, lecz miasto. Ponadto miasto i wójto-
wie otrzymali dodatkowo 100 łanów do wykarczowania, 
z zachowaniem 15 lat wolnizny. Na równi z wójtami 
mieszczanie mieli prawo poszukiwania na terenie mia-
sta złota i innych metali. Cło starosądeckie król przeniósł 
do Kamienicy. W tym celu władca nakazał zmienić dro-
gę prowadzącą do Sącza i skierować ją do Kamienicy, 
wprowadzając przymus podróżowania nową trasą. Ka-
mienica otrzymała też wolny jarmark doroczny na św. 
Małgorzatę (13 VII) i przez oktawę oraz targ tygodnio-
wy, z zastrzeżeniem, że w okolicznych osadach takich 
targów i jarmarków być nie może (godziło to boleśnie 
w interesy Starego Sącza). Wyjątkowe było zezwolenie 
na otwarcie mennicy ku wygodzie miasta.

Wszyscy z księstw krakowskiego i sandomierskie-
go pragnący osiedlić się w Kamienicy zostali zwolnieni 
od jakichkolwiek ceł, wszystkich zaś mieszczan nowo lo-
kowanego miasta król uwolnił od ceł przy drogach na obu 
bronach, czyli stróżach ku Węgrom. Według Anny Rutkow-
skiej-Płachcińskiej chodziło o brony w pobliżu Rytra i Gry-
bowa. Miasto otrzymało prawo mili zapowiedniej, co ozna-
czało, że nikt oprócz jego mieszkańców nie mógł w obrębie 
tej mili szynkować ani trudnić się rzemiosłem. Mieszczanie 
otrzymali też okólne lasy na budulec, opał i wypas oraz pra-
wo rybołówstwa i łowiectwa w obrębie miasta. 

Miastu nadał monarcha prawo magdeburskie 
na wzór Krakowa, dokąd nowosądeczanie mieli kiero-
wać się po pouczenia prawne14. 

Królowi przypadło pięć szóstych z oczynszowanych 
gruntów i dwie trzecie z kar sądowych. Dla niego jednak 
o wiele ważniejsze były względy strategiczne15.

14 Codex diplomaticus Poloniae, t. III, wyd. J. Bartoszewicz, Warsza-
wa 1858, nr 67; obszerne omówienie przywileju – A. Rutkowska-Płachcińska, 
op. cit., s. 129–132; F. Kiryk, Rozwój urbanizacji, op. cit., s. 143–144 (autor wy-
korzystał też rękopisy z Biblioteki Jagiellońskiej); idem, Początki miasta, op. cit., 
s. 88–91.

15 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 131.

Zo sto lánov darovaných dodatočne mestu na osíd-
lenie počas 15 rokov pripadne richtárom po ukončení le-
hoty zodpovedajúca šestina čínž. Ak by náhodou richtári 
a mešťania na území mesta našli zlato alebo iné rudy, 
budú ich môcť ťažiť podl'a kniežacieho práva. Mesto 
dostalo cestnú povinnosť (povinnosť užívať označené 
cesty, na ktorých existovali colnice, pozn. prekl.). Kup-
cov nedodržiavajúcich toto právo boli richtári povinní 
zadržať a spolu s tovarom posielať vládcovi. Richtári 
získali výnimočné privilégium zriadt' tu pre mesto min-
covňu. Mohli uvádzať nové a vymieňať staré mince, čin-
nosti, ktoré normálne vykonávali minciari. Všetky tieto 
privilégiá získali richtári dedične, s právom predaja ale-
bo darovania. Príjmy plynúce z týchto privilégií si mali 
richtári podeliť spravodlivo medzi sebou.

Privilégiá mešťanov boli často späté s privilégiami 
richtárov. Mesto získalo 72 lánov, ktoré mešťania moh-
li za zodpovedajúcu činžu obhospodarovať. Spomedzi 
týchto lánov časť určil kráľ na pasenie dobytka. Štyri boli 
slobodné a z dvoch sa odvádzala činža. Z čínž i vyššie 
spomenutých remeselno-obchodných objektov, vrátane 
v mestách zriedkavého práva váhy, zvlášť šrotovej, urče-
nej na váženie cenných predmetov i ušľachtilých rúd, päť 
šestín získa nie panovník, ale mesto. Okrem toho mesto 
a richtári získali dodatočne 100 lánov na vyklčovanie so 
zachovaním 15 slobodných rokov. Na rovnakej úrovni 
s richtárami mali mešťania právo vyhľadávat' zlato i iné 
kovy na území mesta. Starosączské clo kráľ preniesol 
do Kamienice. Z tohto dôvodu vládca prikázal zmeniť ces-
tu vedúcu do Sącza a nasmerovať ju do Kamienice, usta-
novujúc povinné cestovanie touto novou cestou. Kamieni-
ca získala tiež slobodný jarmok na sv. Margitu (13. VII.) 
i cez oktávu, ako aj týždenný trh s výhradou, že v okoli-
tých osadách takéto trhy a jarmoky nemôžu byť (bolestne 
to ohrozovalo záujmy Starého Sącza). Výnimočný bol sú-
hlas na otvorenie mincovne v prospech mesta. 

Všetci, ktori z krakovského i sandomierskeho 
kniežatstva chceli osídliť Kamienicu, boli oslobodení 
od akýchkoľvek ciel. Všetkých mešťanov novolokované-
ho mesta oslobodil kráľ zasa od ciel pri cestách na oboch 
bránach, teda strážnych miestach smerom do Uhorska. 
Podľa Anny Rutkowskej-Płachcińskej išlo o brány v 
blízkosti Rytra a Grybowa. Mesto dostalo míľové právo, 
čo znamenalo, že nikto okrem jeho obyvateľov nemohol 
v okruhu tejto míle čapovať alebo sa zaoberať remeslom. 
Mešťania tiež získali okolité lesy na stavebný materiál, 
kurivo i pastvu, ako aj právo rybolovu i poľovania v ok-
ruhu mesta.

Mestu udelil monarcha magdeburské právo podľa 
vzoru Krakova, kam sa mali Novosączania obracať pre 
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W dokumencie nie ma mowy o uposażeniu kościoła 
św. Małgorzaty. Był on jednak filią biskupiego kościo-
ła św. Wojciecha. Nie ma też wzmianki o obowiązkach 
wojskowych wójtów i mieszczan, jak również o umoc-
nieniach miejskich, które jednak w pierwszej połowie 
14 w. powstały. Prawdopodobnie do Kamienicy została 
przeniesiona siedziba kasztelana, choć kasztelan sądecki 
pojawił się dopiero za Łokietka. 

Anna Rutkowska-Płachcińska uważa, że opisana
wyżej lokacja nie była lokacją wójtowską, władza wój-
tów była bowiem w pewien sposób ograniczona, zaś 
król przy redagowaniu przywileju pertraktował nie tylko 
z wójtami, ale i z grupą mieszczan starosądeckich, którzy 
zamierzali przenieść się do Kamienicy (s. 131). Trzeba 
jednak zauważyć, że choć obszerne fragmenty dokumen-
tu dotyczące wójtów zgodne są z praktyką małopolską, 
wystąpienie grupy mieszczan przypomina stosunki cze-
skie i morawskie, gdzie w imieniu osady występowali 
przedniejsi przedstawiciele gminy miejskiej16.

Translacja powiodła się tylko częściowo. Zmarła 
Kinga i biskup Paweł z Przemankowa, odeszła Gryfina, 
wrócił Władysław Łokietek. Klasztor poparł Łokietka, 
natomiast wójt Tylman, chociaż to jego synowie zostali 
wójtami w nowo lokowanej Kamienicy, wraz z częścią 
mieszczaństwa starosądeckiego pozostał wierny klasz-
torowi. Zaniechano też myśli o przeniesieniu klasztoru. 
Ważniejsze jednak okazały się czynniki gospodarcze, 
które stały się podstawą dobrze rozwiniętego ośrodka 
miejskiego przy klasztorze17.

Rychły rozwój Kamienicy zadał jednak poważny 
cios pozycji gospodarczej Starego Sącza. Wacław II 
próbował wynagrodzić Gryfinie straty poniesione przez 
lokację miasta w Kamienicy, zapisując klasztorowi sto 
grzywien na żupach krakowskich.18 Nie zapobiegło 
to jednak degradacji miasta, które nie wytrzymywało 
konkurencji z nowo lokowanym miastem.

Przywilej lokacyjny dla Kamienicy jest sformuło-
wany jakby chodziło o miasto królewskie. Tymczasem 
Kamienica była własnością biskupów krakowskich. 
Tu trzeba się odwołać do przykładów czeskich – tam 
panujący w czasach ostatnich Przemyślidów dokonali 
szeregu translacji w dobrach kościelnych19. Problem ten 
rozwiązał jednak Wacław ostatecznie, gdy biskupem kra-
kowskim, a zarazem właścicielem Kamienicy został jego 
gorliwy poplecznik, Jan Muskata. Król dokonał z nim 

16 M. Rejnuš, Výsady mĕsta Podolince ve 13. stoleti (z hladiska srovnávaci-
ho), Sbornik praci Filosofi cké fakulty Brněnské university r. X, „Řada historicka” (C), 
nr 8, 1961, s. 67–73.

17 Analizuje je szczegółowo A. Rutkowska-Plachcińska, op. cit., s. 138–
–140.

18 KdMp II, nr 536.
19 Przykłady u A. Rutkowskiej-Płachcińskiej, op. cit., s. 126 i 139.

právne poučenia14.
Kráľovi pripadlo päť šestín z pozemkov, z ktorých 

sa platila činža a dve tretiny zo súdnych sporov. Pre neho 
oveľa dôležitejšie boli však strategické hľadiská15.

V dokumente sa nehovorí o hmotnom zaistení Kos-
tola sv. Margity. Bol ale filiálkou Kostola sv. Richtárecha. 
Niet zmienky o vojenských záväzkoch richtárov i mešťa-
nov, ako tiež o mestskom opevnení, ktoré však v prvej 
polovici 14. storočia vzniklo. Pravdepodobne do Kamie-
nice bolo prenesené sídlo kastelána, hoci sączský kaste-
lán sa objavil až za Łokietka.

Anna Rutkowska-Płachcińska mieni, že vyššie 
uvedená lokácia nebola richtárovskou lokáciou, moc 
richtárov totiž bola istým spôsobom ohraničená, zasa kráľ 
pri redigovaní privilégia pertraktoval nielen s richtárom, 
ale i so skupinou starosączských mešťanov, ktorí sa 
plánovali presťahovať do Kamienice (s. 131). Treba 
ale poznamenať, že hoci obšírne fragmenty dokumentu 
týkajúce sa richtárov sú v súlade s malopoľskou praxou, 
vystupovanie skupiny mešťanov pripomína pomery čes-
ké a moravské, kde v mene osady vystupovali poprední 
predstavitelia mestskej komunity16.

Translácia sa podarila iba čiastočne. Zomrela Kuni-
gunda i biskup Paweł z Przemankowa, odišla Gryfina, 
vrátil sa Vladislav Łokietek. Kláštor podporil Łokietka 
a richtár Tilman, hoci jeho synovia boli richtárami v no-
volokovanej Kamienici, spolu s časťou starosączského 
meštianstva zostal verný kláštoru. Upustilo sa od úmyslu 
preniesť kláštor. Dôležitejšie však boli hospodárske čini-
tele, ktoré sa stali podstatou dobre rozvinutého mestské-
ho strediska pri kláštore.17

Rýchly rozvoj Kamienice spôsobil vážny úder 
hospodárskej pozícii Starého Sącza. Václav II. skúšal 
vynahradiť Gryfine straty spôsobené lokáciou mesta 
v Kamienici, zapisujúc kláštoru sto hrivien v krakov-
ských soľných baniach.18 Nezabránilo to ale degradácii 
mesta, ktoré nevydržalo konkurenciu s novolokovaným 
mestom. 

Lokačné privilégium pre Kamienicu je sformulova-
né tak, akoby išlo o kráľovské mesto. V tom čase bola 
Kamienica majetkom krakovských biskupov. Tu sa tre-
ba odvolať na české príklady, kde v časoch posledných 
Přemyslovcov panovníci uskutočnili množstvo translácií 

14 Codex diplomaticus Poloniae, t. III, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 
1858, nr 67; obšírnejšia rozprava o privilégiu – A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., 
s. 129–132; F. Kiryk, Rozwój urbanizacji, op. cit., s. 143–144 (autor využíval tiež 
rukopisy z Jagelonskej knižnice); idem, Początki miasta, op. cit., s. 88–91.

15 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s.131.
16 M. Rejnuš, Výsady mĕsta Podolínce ve 13. století (z hlediska sro-

vnávacího), Sborník prací Filosofi cké fakulty Brněnské university, r. X, „Řada histo-
rická” (C), nr 8, 1961, s. 67–73.

17 Analyzuje ju podrobne A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 138–140.
18 KdMp II, nr 536.
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w 1303 r. zamiany. Za Kamienicę biskup otrzymał gród 
biecki z przyległościami. Biecz w latach 1361 i 1363 na-
zywany był civitas na prawie magdeburskim. Kiedy jed-
nak nastąpiła lokacja, nie wiadomo20.

W dokumencie lokacyjnym Wacław zezwolił wój-
tom na założenie miasta Sandecz na miejscu, w którym 
znajduje się wieś Kamienica. Mimo nowej lokacji (trans-
lacji) Sącza początkowo występuje nazwa Kamienica. Tak 
nowo lokowane miasto nazywały klaryski, tak nazywali 
je jego mieszkańcy. Nawet napis w otoku pieczęci z 1323 
r. brzmi: „...de Kemniz”. Ale Łokietek mówi w 1306 r. 
o „advocatis nostris de Kamenicia sive de Sandecz”. 
Ksieni Anna w 1310 r. wspomina o franciszkanach in Ca-
menicia. W 1313 r. występuje pleban w Kamienicy. Tak 
jest w latach 1315 i 1317 – villa de Kamenecia. W 1323 
r., w tym samym, gdy w otoku pieczęci jest nazwa Kem-
niz, wymienieni są consules civitatis Sandecz.  W spisach 
dziesięciny papieskiej z lat 1325–1327 jest plebanus de 
Novosandecz, a w otoku pieczęci znanej z 1343 r. wid-
nieje: „...in Novo Sondecia”. Nazwa Nowego Sącza, po-
wstałego na miejscu Kamienicy, utrwaliła się.

W przytoczonym wyżej dokumencie z 1315 r., doty-
czącym wójtostwa w Starym Sączu, wymieniona jest na-
zwa Atiqua Civitas, która pojawiła się już zresztą dwa 
lata wcześniej. Z czasem, wskutek starań starosądeczan 
do nazwy Antiqua Civitas zaczęto dodawać Sandecz 
– Antiqua Civitas Sandecz, lub prościej Antiqua Sandecz. 
Wariancja nazw trwała dopóty, dopóki istniała równowa-
ga gospodarcza i polityczna obu ośrodków. Kiedy przed 
połową XIV w. Nowy Sącz został pod względem liczeb-
ności czwartym miastem w Małopolsce, przejął handel 
dalekosiężny, spychając Stary Sącz na pozycję lokalne-
go ośrodka gospodarczo-handlowego. Stał się siedzibą 
kasztelanii i miasta musiały się podzielić nazwą na Nowy 
Sącz powstały z Kamienicy i Stary Sącz wywodzący się 
z klasztornego Sącza21.

Nowy Sącz, znaczące centrum handlu dalekosięż-
nego, uzyskał liczne przywileje handlowe. Był też wiel-
kim skupiskiem rzemieślników.  W 1448 r. ordynariusz 
ustanowił tu siedzibę archidiakonatu, Nowy Sącz stał się 
więc ważnym ośrodkiem kościelnym (od końca XIII. w. 
mieli tam swój klasztor franciszkanie). Pod względem 
politycznym Nowy Sącz, mimo niemieckiego patrycjatu, 
który się zresztą w niedługim czasie spolonizował, opo-
wiedział się wraz z klaryskami starosądeckimi po stro-

20 Eadem, op. cit., s. 129; F. Kiryk, Początki miasta, op. cit., s. 86–87. Autor 
jest jednak niekonsekwentny, gdyż w innym swym opracowaniu Rozwój urbanizacji, 
op. cit., s. 33. mówi o zamianie Biecza na Kamienicę już pod rokiem 1293, nie po-
wołując się jednak na żadne źródło. Na podstawie innych danych przyjmuje, że Biecz 
stał się miastem na prawie niemieckim jeszcze w 13. w. Tymczasem z dokumen-
tu nr 89 w t. I Kodeksu dyplomatycznego katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. 
F. Piekosiński w Krakowie w 1874 r. jasno wynika, że zamiana nastąpiła w 1303 r.

21 A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 136–137.

v cirkevných majetkoch.19 Tento problém vyriešil Václav 
nakoniec tak, že keď sa krakovským biskupom a záro-
veň majiteľom Kamienice stal jeho horlivý prívrženec 
Ján Muskata, kráľ s ním v roku 1303 vykonal zámenu. 
Za Kamienicu biskup dostal bieczsky hrad s príslušen-
stvom. Biecz v rokoch 1361 i 1363 bol nazývaný civitas 
na magdeburskom práve. Kedy ale nastala lokácia, ne-
vedno20.

V lokačnom dokumente Václav povolil richtárom za-
ložit' svoje mesto Sandecz na mieste, kde sa nachádza obec 
Kamienica. Aj napriek novej lokácii (translácii) Sącza spr-
voti vystupuje názov Kamienica. Tak novozaložené mesto 
nazývali klarisky, tak ho nazývali jeho obyvatelia. Dokon-
ca nápis na okraji pečate z roku 1323 znie: „...de Kemniz”. 
Ale Łokietek hovorí v roku 1306 o „advocatis nostris de 
Kamenicia sive de Sandecz”. Abatiša Anna v roku 1310 
spomína františkánov in Camenicia. V roku 1313 vystupu-
je farár v Kamienici. Tak je v rokoch 1315 i 1317 – villa 
de Kamenecia. V roku 1323, v tom istom, keď na okraji 
pečate je názov Kemniz, sú vymenovaní consules civitatis 
Sandecz. V súpisoch pápežských desiatkov z rokov 1325–
1327 je plebanus de Novosandecz a na okraji pečate zná-
mej z roku 1343 je vidieť: „...in Novo Sondecia”. Názov 
Nowého Sącza, vyvodzujúci sa z Kamienice, sa ustálil.

Vo vyššie uvedenom dokumente z roku 1315, týka-
júcom sa richtárstva v Starom Sączi, je uvedený názov 
Antiqua Civitas, ktorý sa objavil vlastne o dva roky skôr. 
Časom, následkom úsilia starosączanov, k názvu Antiqua 
Civitas sa začalo dodávať Sandecz – Antiqua Civitas 
Sandecz, alebo jednoduchšie Antiqua Sandecz. Ambiva-
lencia názvov trvala tak dlho, dokiaľ existovala hospo-
dárska i politická rovnováha oboch stredísk. Keď sa pred 
polovicou 14. storočia stal Nowý Sącz z pohľadu počet-
nosti obyvateľstva štvrtým mestom v Malopoľsku, pre-
vzal diaľkový obchod, odsúvajúc Stary Sącz na pozíciu 
lokálneho hospodárskeho a obchodného strediska, stal sa 
strediskom kastelánie, mestá sa museli podeliť názvom 
na Nowý Sącz vyvodzujúci sa z Kamienice a Stary Sącz 
vyvodzujúci sa z kláštorného Sącza.21

Nowý Sącz, významné centrum diaľkového ob-
chodu, získal rozličné obchodné privilégiá. Bolo v ňom 
veľké zoskupenie remeselníkov. V roku 1448 tu ordinár 
ustanovil sídlo arcidiakonátu a Nowý Sącz sa tak stal 
dôležitým cirkevným strediskom (od konca 13. storočia 

19 Príklady u A. Rutkowskiej-Płachcińskiej, op. cit., s.126 i 139.
20 Eadem, op. cit., s. 129; F. Kiryk, Początki miasta, op. cit., s. 86–87. Au-

tor je ale nekonzekventný, keď v inom svojom spracovaní Rozwój urbanizacji, op. 
cit., s. 33 hovorí o zámene Biecza za Kamienicu už k roku 1293, neodvolávajúc sa 
však na žiadny prameň. Na základe iných údajov prijíma, že Biecz sa stal mestom 
na nemeckom práve ešte v 13. storočí. Zatiaľ čo z dokumentu nr 89 w I t. Kodeksu 
dyplomatycznego katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński w Krakowie 
w 1874 r. jasne vyplýva, že zámena sa udiala v roku 1303.

21 A Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 136–137.
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nie Władysława Łokietka. Miasto odegrało istotną rolę 
w tłumieniu buntu wójta krakowskiego Alberta w 1311 r., 
dzięki czemu otrzymało dalsze przywileje i gratyfikacje.

Muszyna

Leżała i leży przy samej granicy – niegdyś polsko-
węgierskiej, dziś polsko-słowackiej. Nie jest zadaniem 
tego opracowania, zresztą jak sugeruje tytuł, zajmować 
się dziejami Muszyny. Wszakże na jedno zagadnienie 
należy zwrócić uwagę. Feliks Kiryk, pisząc o początkach 
Muszyny wspomina pod rokiem 1209 komesa Poth, pa-
latyna muszyńskiego. Gdyby tę wzmiankę brać serio, 
trzeba by przyjąć, że Muszyna w początkach XIII. w. 
była ośrodkiem jakiegoś niezwykle ważnego obszaru, 
na czele którego stał palatyn, na Węgrzech pierwszy 
dostojnik po królu, podobnie jak w Polsce wojewoda 
w okresie sprzed 1138 r. Tymczasem chodzi tu o myl-
ne odczytanie dokumentu. W 1209 r. Andrzej II nadał 
prepozytowi spiskiemu Adolfowi i jego siostrze pewne 
dobra nad Popradem wokół Żakowiec. Na liście świad-
ków po arcybiskupie ostrzyhomskim i pozostałymi oś-
mioma biskupami (brak nitrzańskiego) występuje przed 
innymi dygnitarzami świeckimi „palatinus Poth comes 
Musuniensis”22. Otóż palatyn Poth był jednocześnie żu-
panem moszońskim (komitat Mosony leżący na prawym 
brzegu Dunaju naprzeciwko Bratysławy, od granic au-
striackich na zachodzie do komitatu Györ na wschodzie). 
Jest to zresztą pierwsza wzmianka pisana dotycząca Spi-
szu.

Gorzej, że błąd ten powtarzają inni historycy, 
np. ostatnio Janusz Kurtyka, nie mówiąc o autorach 
publikujących głównie w czasopismach lokalnych. 
Co do przynależności Muszyny doszło też do innych 
nieporozumień. Fragment dokumentu biskupa Pawła 
z Przemankowa, który w 1288 r. wszedł ostatecznie 
w posiadanie Muszyny, brzmiący „Mussina, que iacet 
sub Hungarie”, Ján Beňko przetłumaczył, nie wiedzieć 
czemu, jakoby Muszyna leżała na Węgrzech23.

Podoliniec

Data rozpoczęcia sporu, rok 1235, świadczy o tym, 
że parafia w Podolińcu powstała wcześniej i że musia-
ło tam istnieć osadnictwo na tyle duże, aby utrzymać 
kościół i plebana. Wzmianka w poleceniu papieża Grze-

22 Codex diplomaticus et epistolaris  Slovaciae, t. I, wyd. R. Marsina, Bra-
tislaviae 1971, nr 154.

23 Idem, Osidlenie severného Slovenska., Košice 1985, s. 216, przyp. 291.

tam mali svoj kláštor františkáni). Z politického hľadiska 
Nowy Sącz, okrem nemeckého patriciátu, ktorý sa nako-
niec onedlho spolonizoval, bol spolu so starosączskými 
klariskami na strane Vladislava Lokietka. Mesto zohralo 
dôležitú rolu v potlačení povstania krakovského richtára 
Alberta v roku 1311, vďaka čomu získalo ďalšie privilé-
giá i gratifikácie (peňažné odmeny, pozn. prekl.). 

Muszyna

Ležala i leží pri samotnej hranici kedysi poľsko-
uhorskej, teraz poľsko-slovenskej. Nie je predmetom tej-
to práce, napokon to hovorí nazov, zaoberať sa dejinami 
Mu szyny. Avšak na jednu otázku treba upozorniť. Felix 
Kiryk píšuc o počiatkoch Muszyny spomína pri roku 
1209 komesa Potha, muszynského palatína. Ak by sme 
túto zmienku zobrali vážne, museli by sme prijať konšta-
tovanie, že Muszyna na počiatku 13. storočia bola stre-
diskom akéhosi neobyčajne dôležitého územia, na čele 
ktorého stál palatín, v Uhorsku prvý hodnostár po krá-
ľovi, vlastne obdobne ako v Poľsku vojvoda v období 
pred rokom 1138. Miesto toho tu ide o chybné čítanie 
dokumentu. V roku 1209 Ondrej II. udelil spišskému pre-
poštovi Adolfovi a jeho sestre určité majetky pri Poprade 
v okolí Žakoviec. Na zozname svedkov po ostrihomskom 
arcibiskupovi i ostatných ôsmich biskupoch (chýba nit-
riansky) vystupuje pred inými svetskými hodnostármi 
„palatinus Poth comes Musuniesis”22. Tak teda palatín 
Poth bol zároveň mošoňským županom (komitát Mosony 
ležiaci na pravom brehu Dunaja oproti Bratislave, od ra-
kúskych hraníc na západ, od komitátu Györ na východ). 

Horšie, že túto chybu opakujú iní historici, naprík-
lad naposledy Janusz Kurtyka, nehovoriac o autoroch 
publikujúcich hlavne v miestnych časopisoch. Pokiaľ ide 
o prislušnosť Muszyny, došlo taktiež k nedorozumeniam. 
Fragment dokumentu biskupa Pawła z Przemankowa, 
ktorý sa stal v roku 1288 majiteľom Muszyny, znejúci 
Mussina, „que iacet sub Hungarie”, Ján Beňko nevedno 
prečo, preložil tak, akoby Muszyna ležala v Uhorsku23. 

Podolínec

Dátum začiatku sporu, rok 1235 svedčí o tom, že 
farnosť v Podolínci vznikla skôr a že tam muselo existo-
vať natoľko husté osídlenie, ktoré dokázalo vydržiavať 
kostol i farára. Zmienka v nariadení pápeža Gregora IX. 

22 Codex diplomaticus et epistolaris  Slovaciae, t. I, vyd. R. Marsina, Bratis-
laviae 1971, nr 154.

23 Idem Osídlenie severného Slovenska, Košice 1985, s. 216, pozn. 291.
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gorza IX z 1235 r. na temat zbadania, do kogo powin-
ny należeć dziesięciny kościoła NMP (w Podolińcu) 
i innych kościołów, zainspirowała niektórych autorów 
do wysuwania wniosków, jakoby w okolicach Podolińca 
istniało w tym czasie więcej kościołów. Ján Beňko mówi 
o miejscowościach aż po Białą Spiską. Miroslav Števik 
uważa, że kościoły, o których wspomina mandat, znaj-
dowały się w Gniazdach i Lubowali24. Jednak Gniazda, 
których nazwa po raz pierwszy pojawiła się w formie 
Knysen, mogły znaleźć się w rękach Piotra i Mściwoja 
Pobogów przed 1270 r., wtedy bowiem nastąpiła lokacja 
Gniazd na prawie niemieckim25. Zważywszy, że Kinga 
rozpoczęła swą reformę, a właściwie reorganizację dóbr 
w 1268 r., wprowadzając prawo niemieckie w kasztelani 
sądeckiej, natomiast lokacja Gniazd odbyła się w dwa 
lub trzy lata później, jest to data zbyt wczesna na po-
wstanie parafii w tym miejscu, tym bardziej że prawo 
magdeburskie (poza Śląskiem) nie znało zasady „jed-
na wieś, jedna parafia”. Historycy zajmujący się Spi-
szem są zgodni, że prawo magdeburskie przeniknęło 
na Spisz z Małopolski przez Podoliniec26. Natomiast 
wolny wybór plebana, uposażenie go dziesięcinami, 
prawo patronatu i budowa kościoła przez gminę są cha-
rakterystyczne dla prawa saskiego, które skodyfikował 
w przywileju dla Sasów spiskich Stefan V w 1271 r.27

W Gniazdach w XIII w. zasady te nie obowiązywały. 
Nie ma więc podstaw żeby twierdzić, jakoby w 1270–1271 
r. istniał w Gniazdach kościół parafialny28. Stara Lubowla 
została wymieniona po raz pierwszy w źródłach w 1292 r.,
chociaż w nadaniu dla Görgeyów z 1256 r. potok Jaku-
bianka nosił nazwę Lyblo29. Janusz Kurtyka znalazł w V 
tomie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego... 
tradycję zawartą w schematyzmie diecezji spiskiej, po-
wołanej w 1776 r., według której erekcja kościoła w Lu-
bowli nastąpiła w 1222 r30. Wiadomo jednak, jaką wartość 
historyczną mają dla średniowiecza (XIII w.) wiadomo-
ści z nowożytnych schematyzmów. Najsłuszniejszy wy-
daje się pogląd, że sformułowanie o innych kościołach 
w mandacie papieskim znalazło się na wszelki wypadek. 
Wybudowanie bowiem nawet kościoła filialnego czy ka-
plicy wymagało zgody ordynariusza diecezji. Natomiast 
dziesięciny z takiego kościoła szły do kościoła macierzy-

24 Idem, Najstaršie názvy a pisomné doloženie, polohy a vývoj (zaniknu-
tých) osád severovýchodného Spiša v neskorom stredoveku (1250-1526) [w:] K stre-
dovekým dejinám Spiša, red. M. Števik, Ĺubovnianske múzeum 2003, s. 107.; Ibidem, 
odrzucenie wniosków J. Beňka.

25 J. Kurtyka, op. cit., s. 491.
26 A. Körmendy, op. cit., s. 176, 186.
27 Ibidem, s. 172–175.
28 J. Hudák, Patrociniá na Slovensku (súpis a historický vývoj), Bratislava 

1984, s. 104 i 189 nie zna żadnego kościoła w Gniazdach w średniowieczu, choć po-
daje, że w kościele pw. św. Bartłomieja z XIX w. są resztki detali architektonicznych 
ze średniowiecza.

29 M. Števik, op. cit., s. 86.
30 Idem, op. cit., s. 491.

z roku 1235 o preskúmani, komu patria desiatky kostola 
PM (v Podolínci) i iných kostolov, inšpirovala niekto-
rých autorov k záveru, akoby v okolí Podolínca bolo 
v roku 1235 viacej kostolov. Ján Beňko hovorí o sídlach 
až po Spišskú Belú. Miroslav Števík mieni, že kostoly, 
o ktorých hovorí mandát, sa nachádzali v Hniezdnom 
a Ľubovni24. Avšak Hniezdne, ktorého názov sa po prvý 
raz objavil vo forme Knysen, sa mohlo ocitnúť v rukách 
Petra a Mściwoja Pobogów pred rokom 1270. Vtedy to-
tiž nastúpila lokácia Hniezdneho na nemeckom práve25. 
Zvážiac, že Kunigunda začala svoju reformu a vlastne 
reorganizáciu majetkov v roku 1268, uvádzajúc nemec-
ké právo v sączskej kastelánii, na druhej strane lokácia 
v Hniezdnom sa uskutočnila dva, alebo tri roky neskôr, 
je to dátum príliš skorý na vytvorenie farnosti v Hniezd-
nom, tým skôr, že magdeburské právo (okrem Sliezska) 
nepoznalo zásadu „jedna dedina, jedna farnosť”. Historici 
zaoberajúci sa Spišom sa zhodujú, že magdeburské právo 
prenikalo na Spiš z Malopoľska cez Podolínec26. Na dru-
hej strane - slobodná voľba farára, hmotné zabezpeče-
nie desiatkami, právo patronátu a stavba kostola obcou 
sú charakteristické pre saské právo, ktoré skodifikoval 
v privilégiu pre spišských Sasov Štefan V. v roku 127127. 
V Hniezdnom v 13. storočí tieto zásady neplatili. Nie 
je teda opodstatnený názor, akoby v rokoch 1270–1271 
existoval v Hniezdnom farský kostol28. Stará Ľubovňa 
sa spomína prvýkrát v prameňoch v roku 1292, hoci 
v donácii pre Görgeyovcov z roku 1256 mal potok Jaku-
bianka názov Lyblo29. Janusz Kurtyka objavil v V. dieli 
Geografického slovníka Poľského kráľovstva... tradíciu 
obsiahnutú v schematizme Spišskej diecézy, vytvorenej 
v roku 1776, podľa ktorej sa založenie kostola v Ľubovni 
udialo v roku 122230. Vieme však, akú historickú hodnotu 
majú pre stredovek (13. storočie) poznatky z novovekých 
schematizmov. Najpravdepodobnejší sa ukazuje pohľad, 
že sformulovanie o iných kostoloch v pápežskom man-
dáte sa objavilo pre všetky prípady. Totiž, vybudovanie 
filiálneho kostola či kaplnky si vyžadovalo súhlas ordi-
nára diecézy. Desiatky z takého kostola boli odvádzané 
do materského kostola. Biskup Wisław, ktorý našiel cestu 
ku Gregorovi IX., by neprehliadol fakt existencie akýchsi 
iných sakrálnych objektov v blízkosti Podolínca.  

24 Idem, Najstaršie názvy a písomné doloženie, polohy a vývoj (zaniknu-
tých) osád severovýchodného Spiša v neskorom stredoveku (1250-1526) [w:] K stre-
dovekým dejinám Spiša, red. M. Števík, Ľubovnianske múzeum 2003, s. 107. Idem,  
odmietnutie záverov J. Beňka.

25 J. Kurtyka, op. cit., s. 491.
26 A. Körmendy, op. cit., s. 176, 186.
27 Ibidem, s. 172–175.
28 J. Hudák, Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický vývoj), Bratislava 

1984, s. 104 i 189 nepozná žiaden kostol v Hniezdnom v stredoveku, hoci uvádza, že 
v kostole sv. Bartolomeja z 19. storočia sú pozostatky architektonických detailov zo 
stredoveku.

29 M. Števík, op. cit., s. 86.
30 Idem, op. cit., s. 491.
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stego. Biskup Wisław, który znalazł drogę do Grzegorza 
IX, nie przeoczyłby istnienia innych obiektów sakral-
nych w pobliżu Podolińca.

Na Węgrzech lata 1222–1235 to okres anarchii 
i walk Andrzeja II z instytucjami kościelnymi, które do-
prowadziły do ekskomuniki króla. Papież Grzegorz IX 
doskonale znał sytuację na Węgrzech w latach 1232–
1235, choć niekoniecznie musiał się orientować w lo-
sach Podolińca i jego okolic. Stąd jego szybka reakcja 
na prośbę biskupa Wisława. (Obszerniej o tym – H. Ru-
ciński Lokacje miast na byłym pograniczu polsko-węgier-
skim w Karpatach Zachodnich – w druku). W mandacie 
Grzegorza IX nie ma nazwy Podoliniec, jest tylko mowa 
o kościele NMP. Nikt jednak nigdy nie wątpił, że chodzi 
o Podoliniec, w którym do dziś stoi kościół parafialny 
pw. Wniebowzięcia NMP31.

Miroslav Števik jest zdania, że naturalne granice 
Węgier opierały się na Popradzie, Pieninach, Dunajcu 
i Białce. Tą naturalną granicę Węgry osiągnęły dopiero 
w początkach XIV w.32 Innego zdania jest Janusz Kurtyka, 
twierdząc, że okolice Starej Lubowli, Podolińca i Gniazd 
są przedłużeniem ziemi sądeckiej33. Analiza map pozwa-
la jednak wnioskować, że dolina Popradu od Piwnicznej 
w górę rzeki rozszerza się kilkakrotnie, tworząc kotliny, 
spośród których wyróżnia się Kotlina Lubowelska ciąg-
nąca się do Drużbak (tunel kolejowy na trasie Pławiec 
– Poprad). Podoliniec natomiast znajduje się w Kotlinie 
Popradzkiej sięgającej do miasta Popradu i odtąd łączą-
cej się z Kotliną górnego Hornadu. Natomiast jest zgoda 
co do tego, że kierunek migracji był dwustronny – polski 
z Sądecczyzny i słowacki z biegiem Popradu. Do tego do-
chodził element niemiecki na skutek kolonizacji na prawie 
niemieckim. Komes Jordan, syn Arnolda, komesa spiskie-
go (prawdopodobnie grafa Sasów spiskich) otrzymał nada-
nie lasu do potoków Toporzec i Holumnickiego, za którymi 
leży wieś Podolyn (Podoliniec) w 1256 r. za zasługi, posel-
stwa do Polski i na Ruś oraz sprowadzanie stamtąd osad-
ników polskich i ruskich (de circum iacentibus regnis)34. 
Komesa Jordana z niedostatku osadników naśladowali 
inni feudałowie spiscy, aby zasiedlić swe nadania osadni-
cy ci zasymilowali się w ciągu kilku pokoleń z elementem 
miejscowym. Osada strażników węgierskich przy bronie 
w Buszowcach pojawia się w dokumentach w 1282 r. jako 
Stragar (strażnica), od tej osady zaczynało się confinium 

31 Spór o przynależność diecezjalną kościoła w Podolińcu toczył się 
do XVIII w. – por. T. Modelski Spory o południowe granice diecezji krakowskiej 
od strony Spisza (w. XIII.–XVIII), Zakopane 1928, passim.

32 Idem, op. cit., s. 85–86. Co do Białki, to trudno się zgodzić z twierdze-
niem autora, gdyż tereny na zachód od Starej Wsi Spiskiej pod względem geografi cz-
nym należą bezsprzecznie do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.  

33 Idem, op. cit., s. 489. 
34 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, op. cit., t. II (1987), nr 550. 

Rusini ci nie mieli nic wspólnego z późniejszymi ruskimi Wołochami, przybywający-
mi na Spisz od XV w.

V Uhorsku sú roky 1222–1235 obdobím anarchie a bo-
jov Ondreja II. s cirkevnými inštitúciami, ktoré viedli k ex-
komunikácii kráľa. Pápež Gregor IX. veľmi dobre poznal 
situáciu v Uhorsku v rokoch 1232–1235, hoci nie vždy sa 
musel orientovať v osudoch Podolínca a jeho okolia. Preto 
bola taká rýchla jeho reakcia na prosbu biskupa Wisława. 
(Obšírnejšie o tom H. Ruciński, Lokacje miast na byłym 
pograniczu polsko-węgierskim w Karpatach Zachodnich 
– v tlači). V mandáte Gregora IX. nie je názov Podolínec, 
hovorí sa iba o kostole PM. Nikto ale nikdy nepochyboval, 
že ide o Podolínec, v ktorom dodnes stojí farský kostol 
zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie31.

Miroslav Števík mieni, že prirodzené hranice Uhor-
ska sa formovali na Poprade, Pieninách, Dunajci a Bielej 
vode.32 Iný názor má Janusz Kurtyka, uvažujúc, že okolie 
Starej Ľubovne, Podolínca a Hniezdneho sú predĺžením 
sączskej zeme.33 Analýza máp umožňuje usudzovať, že 
dolina Popradu od Piwnicznej hore riekou sa niekoľko-
krát rozširuje, tvoriac kotliny, spomedzi ktorých vyniká 
Ľubovnianska kotlina tiahnuca sa do Ružbách (želez-
ničný tunel na trase Plaveč – Poprad). Na druhej strane, 
Podolínec sa nachádza v Popradskej kotline siahajúcej 
k mestu Poprad a odtiaľ spájajúcej sa s kotlinou horné-
ho Hornádu. Naisto sa však zhoduje, že smer migrácie 
bol obojstranný – poľský zo Sączska a slovenský dole 
tokom Popradu. K tomu sa pridružil nemecký element 
následkom kolonizácie na nemeckom práve. Comes 
Jordan, syn Arnolda, spišského grófa (pravdepodobne 
grófa spišských Sasov) získal v roku 1256 donáciu lesa 
k potokom Toporec a Holumnica, za ktorými leží obec 
Podolyn (Podoliniec), za zásluhy, posolstvá do Poľska 
a na Rus, ako aj privedenie odtiaľ poľských i ruských 
osadníkov (de circum iacentibus regnis)34. Grófa Jor-
dana z dôvodu nedostatku osadníkov nasledovali iní 
spišskí feudáli s cieľom osídliť svoje darované územia. 
Títo osadníci sa zasimilovali počas niekoľkých pokolení 
s miestnym elementom. Osada maďarských strážcov pri 
bráne v Bušovciach sa objavuje v dokumentoch v roku 
1282 ako Stragar (strážnica). Od tejto osady sa začína-
lo konfínium Poloniae. Samozrejme, v tomto priestore 
sa začalo osídľovanie pred týmto dátumom (porovnaj 
donáciu pre grófa Jordana z roku 1256). Nevieme ale, 
akú úlohu zohrával hrádok (castrum) v Nižných Ruž-
bachoch, spomínaný v roku 1288, ktorý bol v rukách 

31 Spor o diecéznu príslušnosť kostola v Podolínci sa viedol do 18. storočia. 
Spór – por. T. Modelski, Spory o południowe granice diecezji krakowskiej od strony 
Spisza (w. XIII.–XVIII), Zakopane 1928, passim.

32 Idem, op. cit., s. 85–86. Pokiaľ ide o Bielu vodu, ťažko súhlasiť s autoro-
vým tvrdením, keď územia na západ od Spišskej Starej Vsi z hľadiska geografi ckého 
prináležia nesporne ku Oravsko-novotarskej kotline.

33 Idem, op. cit., s. 489. 
34 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, op. cit., t. II (1987), nr 550. 

Títo Rusíni nemali nič spoločné s neskoršími ukrajinskými valachmi, prichádzajúcimi 
na Spiš od 15. storočia. 
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Poloniae. Oczywiście na tej rubieży osadnictwo zaczęło się 
przed tą datą (por. nadanie dla komesa Jordana z 1256 r.).
Nie wiadomo natomiast, jaką rolę odgrywał gródek (ca-
strum) w Drużbakach Niżnych, wymieniony w 1288 r., 
a będący w rękach sołtysa podolinieckiego Henryka. 

Kolejną kwestią jest to, kiedy okręg podoliniecki nale-
żał do Polski, a kiedy do Węgier. Historycy polscy zawsze 

stali na stanowisku, że władzę nad Podolińcem biskupi 
krakowscy utracili przed 1235 r. Historycy słowaccy uwa-
żali, że w tym roku biskup krakowski zaczął zgłaszać swe 
pretensje do Podolińca przeciw prepozyturze spiskiej. Nie-
przychylny Polakom Ján Beňko, który przyjmował obec-
ność polską, a właściwie panowanie Kingi nad Podolińcem 
dopiero od lat 1272–1279, w jednym z ostatnich swych 
opracowań stwierdził, że z braku źródeł pisanych nie moż-
na ustalić, czy Podoliniec w 1235 r. należał do diecezji kra-
kowskiej, czy biskup krakowski zgłaszał tylko w tym roku 
pretensje do Podolińca. Natomiast Miroslav Števik wyraża 
pogląd, że dziesięciny z Podolińca należały przynajmniej 
przez pewien czas przed tą datą do biskupów krakowskich35.

Następny problem to przynależność Podolińca do cza-
su przejęcia go przez Kingę i włączenia do jej kasztelanii 
sądeckiej. Rzecz komplikuje fakt, że nadanie przez Bole-

35 Idem, op. cit., s. 84. Do opracowania J. Beňka, K počiatkom a mestskému 
vývoju Podolinca nie udało nam się dotrzeć. Przytaczamy je za M. Števikiem, ibi-
dem. 

podolínskeho šoltýsa Henrika.
Ďalšia otázka je, kedy oblasť Podolínca patrila 

k Poľsku a kedy k Uhorsku. Poľskí historici vždy za-
stávali názor, že moc nad Podolíncom krakovskí bis-
kupi stratili pred rokom 1235. Slovenskí historici boli 
toho názoru, že v tomto roku si krakovský biskup začal 
nárokovať na Podolínec proti spišskému prepoštstvu. 

Poliakom málo naklonený Ján Beňko, ktorý prijímal 
poľskú prítomnosť a samotné panovanie Kunigundy 
nad Podolíncom až od rokov 1272 – 1279, v jednej zo 
svojich posledných prác tvrdil, že z dôvodu absencie 
písaných prameňov nie je možné ustáliť, či Podolínec 
v roku 1235 patril do krakovskej diecézy, alebo krakov-
ský biskup iba v tomto roku vzniesol nároky na Podolí-
nec. Na druhej strane Miroslav Števík vyjadril názor, že 
desiatky z Podolínca patrili prinajmenšom istý čas  pred 
týmto dátumom krakovským biskupom35.

Ďalší problém je príslušnosť Podolínca do času 
jeho prevzatia Kunigundou a pripojenia k jej sączskej 
kastelánii. Záležitosť komplikuje fakt, že donácia šol-
týstva v Podolínci Boleslavom Hanblivým v roku 1244 
prívržencovi Henrikovi je falzifikátom. Janusz Kurtyka, 
obdobne Martin Homza, zaujímajú stanovisko, že oko-

35 Idem, op. cit., s. 84. Štúdia J. Beňka, K počiatkom a mestskému vývoju 
Podolínca nám nebola dostupná. Uvádzame ju podľa M. Števíka, ibidem. 

Widok na Podoliniec w 1836 r., rys. Anton Stefka
Zbiory: Centralne Archiwum Węgierskiej Prowincji Pijarów w Budapeszcie

Pohľad na Podolínec z roku 1836, nákres: Anton Stefka
Zbierky: Centrálne archívum maďarskej piaristickej provincie v Budapešti

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.53   53Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.53   53 2007-12-12   13:26:532007-12-12   13:26:53



54

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

sława Wstydliwego w 1244 r. sołectwa w Podolińcu wier-
nemu mu Henrykowi jest falsyfikatem. Janusz Kurtyka, 
podobnie zresztą jak Martin Homza stoi na stanowisku, 
że okolice Podolińca były częścią posagu Kingi, danego 
jej przez ojca, króla Belę IV w 1239 r., gdy Kinga z ini-
cjatywy swej ciotki Salomei, zarazem żony królewicza 
Kolomana, została narzeczoną Bolesława Wstydliwego. 
Kinga jednak była zbyt młoda do małżeństwa (5 lat), a Ko-
loman po nieudanej próbie opanowania tronu halickiego 
otrzymał od Beli IV Spisz i zarządzał nim do swej śmierci 
podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. Ślub Kingi z Bo-
lesławem odbył się w 1247 r. Wtedy Kinga miała dostać 
swój posag w złocie, kosztownościach oraz Podoliniec36. 
Pieniądze te Bolesław Wstydliwy wydał na odbudowę 
kraju po najeździe tatarskim, o czym była mowa wyżej. 
Nie mogąc ich zwrócić, nadał Kindze w 1257 r. kaszte-
lanię sądecką jako rodzaj wiana i od tej chwili Kinga sta-
ła się jedyną panią Podolińca. W rok później przystąpiła 
do reform, ustanawiając sześciu sołtysów – sędziów w 12 
wsiach. Martin Homza zauważa, że wśród tych wsi nie ma 
Podolińca, co ma podbudować jego tezę, że obecność Kin-
gi w Podolińcu zaznacza się w końcu lat sześćdziesiątych 
XIII w. Ale nazw reformowanych przez Kingę na prawie 
niemieckim wsi też nie znamy. Dokument z 1268 r. mówi 
tylko ogólnie o poddanych i ich powinnościach. Podoli-
niec zresztą nie był objęty reformą. Kinga miała w związ-
ku z nim inne plany. Został wymieniony po raz pierwszy 
w opisie granic nadania, jakie otrzymali Görgeyowie 
w 1256 r. od Beli IV, ale nie należał do nich. Granica ciąg-
nęła się m.in. z biegiem potoku Toporzec i stała się jedno-
cześnie granicą państwową. Zmusiło to Kingę do ułożenia 
sobie dobrych stosunków z tym rodem37, co miało poważ-
ne konsekwencje w przyszłości.

Po nagłej śmierci Stefana V Kinga początkowo sta-
rała się utrzymywać dobre stosunki z bratankiem, Wła-
dysławem IV Kumańskim i interweniowała na jego rzecz 
przeciw żupanowi spiskiemu Rolandowi, który wywołał 
rozruchy przeciw królowi. Wkrótce jednak ich relacje 
znacznie się pogorszyły. Powody do tego dawał Wła-
dysław IV, Kinga musiała więc zatroszczyć się o swoje 
władztwo w Podolińcu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Kinga wcześniej za-
częła się umacniać w okolicach Podolińca38. Przed śmier-
cią Bolesława Wstydliwego w 1279 r. za zgodą swojego 
małżonka wydała Henrykowi dokument na lokację Po-
dolińca. Henryk, rycerz narodowości niemieckiej, miał ja-
kieś zasługi wobec Kingi (fidelis noster). Więcej nic o nim 

36  J. Kurtyka, op. cit., s. 498; M. Homza, Svätá Kunigunda a Spiš, [w:] 
Terra Scepusiensis, op. cit., s. 389, przyp. 60 i s. 397.

37  Ibidem.
38  M. Barański, op. cit., s. 281, przyp. 18.

lie Podolínca bolo časťou vena Kunigundy od jej otca 
kráľa Bela IV. v roku 1239, keď Kunigunda z inicia-
tívy svojej tety Salomei, zároveň manželky kráľoviča 
Kolomana, bola snúbenicou Boleslava Hanblivého. 
Avšak Kunigunda bola príilis mladá pre manželstvo (5 
rokov) a Koloman po nevydarenom pokuse opanovania 
haličského trónu získal od Bela IV. Spiš a spravoval ho 
do svojho skonu počas tatárskeho nájazdu v roku 1241. 
Svadba Kunigundy s Boleslavom sa odohrala v roku 
1247. Vtedy mala Kunigunda dostať svoje veno v zla-
te, cennostiach a Podolínec36. Tieto peniaze Boleslav 
Hanblivý vynaložil na obnovu krajiny po tatárskom 
vpáde, ako to bolo spomenuté vyššie. Keďže ich ne-
mohol vrátiť, daroval Kunigunde v roku 1257 sączskú 
kastelániu ako druh vena a od tej chvíle sa Kunigunda 
stala jedinou paňou Podolínca. O jedenásť rokov neskôr 
pristúpila k reformám, ustanoviac šesť šoltýsov – sud-
cov v 12 obciach. Martin Homza mieni, že medzi tý-
mito obcami sa nespomína Podolínec, čo má podporiť 
jeho tézu, že pôsobenie Kunigundy v Podolínci sa začí-
na na konci šesťdesiatych rokov 13. storočia. Ale názvy 
Kunigundou reformovaných obcí na nemeckom práve 
tiež nepoznáme. Dokument z roku 1268 iba všeobec-
ne hovorí o poddaných a ich povinnostiach. Podolínec 
vlastne nebol zahrnutý do reformy. Kunigunda mala 
v súvislosti s ním iné plány. Po prvýkrát sa spomína 
v opise hraníc donácie, ktorú získali Görgeyovci  v roku 
1256 od Belu IV., ale im nepatril. Hranica viedla o. i. 
po prúde potoka Toporec a stala sa zároveň štátnou hra-
nicou. Prinútilo to Kunigundu nadviazať dobré vzťahy 
s týmto rodom37, čo malo vážne dôsledky v budúcnosti.

Po náhlej smrti Štefana V. sa Kunigunda snažila 
o dobré vzťahy so svojím synovcom Vladislavom IV. 
Kumánskym a intervenovala v jeho prospech proti 
spišskému županovi Rolandovi, ktorý vyvolal vzbury 
proti kráľovi. Zakrátko sa však jej vzťahy so synov-
com značne zhoršili. Dôvody k tomu dával Vladislav 
IV., Kunigunda sa preto musela postarať o svoju moc 
v Podolínci. 

Treba však upozorniť, že Kunigunda už skôr za-
čala posilňovať svoju pozíciu v okolí Podolínca38. Pred 
skonom Boleslava Hanblivého v roku 1279 so súhlasom 
svojho manžela vydala Henrikovi dokument na lokáciu 
Podolínca. Henrik, rytier nemeckej národnosti, mal isté 
zásluhy voči Kunigunde (fidelis noster). Viac nie je nič 
o ňom známe. Bolo to po potlačení druhého povstania 
župana Rolanda v roku 1277 a po habsbursko-uhorskom 

36 J. Kurtyka, op. cit., s. 498; M. Homza Svätá Kunigunda a Spiš [w:] Terra 
Scepusiensis, op. cit., s. 389, pozn. 60 i s. 397.

37 Ibidem.
38 M. Barański, op. cit., s. 281, pozn. 18.
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nie wiadomo. Było to po stłumieniu drugiego powstania 
żupana Rolanda w 1277 r. i po zwycięstwie habsbursko-
węgierskim nad Przemysłem Ottokarem II w 1278 r. Kró-
la Władysława IV gorliwie popierali Berzeviczy, rywale 
Görgeyów. Władysław IV pozbawił protegowanych Kingi 
majątków na Spiszu. Sam Bolesław Wstydliwy poparł tym 
razem Przemysła Ottokara II. Władysław natomiast prze-
kazał Spisz swej matce Elżbiecie Kumańskiej39. Podczas 
drugiego powstania żupana Rolanda Kinga już nie zabie-
gała o jego porozumienie z Władysławem IV, ale starała 
się zacieśnić swe związki z Görgeyami zagrożonymi przez 
popleczników króla Berzeviczych, którzy stanowili zagro-
żenie także dla niej. Postarała się mianowicie o małżeń-
stwo sołtysa Henryka z córką Jana Görgey40. Później uła-
twiło to Görgeyom opanowanie części okolic Podolińca.

W międzyczasie Polskę i Węgry dotknęły trzy na-
jazdy Tatarów wraz z podporządkowanymi im wojska-
mi halickimi. Pierwszy napad miał miejsce w 1285 r.,
prawdopodobnie z inspiracji Władysława IV, który prag-
nął się w ten sposób rozprawić ze swoimi przeciwnika-
mi na Spiszu. Część Tatarów pobłądziła w Karpatach 
i z braku zaopatrzenia wycofała się. Inny oddział dotarł 
aż pod Budzin, ale tu poniósł klęskę. Król jednak przy-
był na Spisz ze swoimi Kumanami i rozprawił się z bun-
tującymi się Sasami spiskimi, których przywileje starał 
się ograniczyć. Kumanowie spustoszyli Kapitułę Spiską. 
Leszek Czarny, który zbiegł na Węgry, otrzymał pomoc 
oddziału dowodzone przez Jerzego z Soliwaru. Pomógł on 
Leszkowi wrócić do Małopolski. W następnym roku Ta-
tarzy uderzyli ponownie, kierując się na Kraków. Leszek 
ponownie uciekł na Węgry. Ochraniał go Jerzy z Soliwa-
ru, któremu Leszek nadał wieś Wielogłowy pod Starym 
Sączem, co ponownie doprowadziło do pogorszenia jego 
już poprawiających się stosunków z Kingą. Pod koniec 
1287 r. Tatarzy urządzili trzecią wyprawę, tym razem ata-
kując Kingę. W początkach grudnia byli już pod Starym 
Sączem, zaś Kinga ze swymi zakonnicami musiała szukać 
schronienia w Zamku Pienińskim. Leszek po raz trzeci 
znalazł się na Węgrzech i ostatecznie pogodził się z Kingą. 
Część Tatarów udała się w pościg do Podolińca i gruntow-
nie spustoszyła tę miejscowość. Zniszczony został kościół 
podoliniecki. I tym razem Jerzy z Soliwaru pobił Tatarów 
i zmusił ich do odwrotu41.

Władysław IV, grający podwójną rolę (w marcu 
1288 r. przysiągł, że nie będzie się wiązać z Tatarami), 
musiał wynagrodzić Jerzego, syna Szymona. Sam przy-
czynił się do najazdów tatarskich, ale nie przyniosło mu 
to sympatii, raczej odwrotnie. Ponadto Jerzy wyróżnił się 

39  M. Homza, op. cit., s. 400–403.
40  Ibidem, s. 398.
41  Ibidem, s. 400–401.

víťazstve nad Přemyslom Otakarom II. v roku 1278. 
Kráľa Vladislava IV. horlivo podporovali Berzeviczy-
ovci, rivali Görgeyovcov.  Vladislav IV. zbavil majet-
kov chránencov Kunigundy. Samotný Boleslav Hanb-
livý zároveň podporil Přemysla Otakara II., Vladislav 
zasa odovzdal Spiš svojej matke Alžbete Kumánskej39. 
Počas druhého povstania župana Rolanda sa Kunigun-
da už neusilovala o jeho porozumenie s Vladislavom 
IV. a snažila sa upevniť svoje vzťahy s Görgeyovcami, 
ktorých ohrozovali prívrženci kráľa Berzeviczyovci, 
ktorí ohrozovali aj Kunigundu. Postarala sa konkrétne 
o manželstvo šoltýsa Henrika s dcérou Jána Görgeyho40. 
V budúcnosti to uľahčí Görgeyovcom opanovať časť 
okolia Podolínca.

Medzičasom sa uskutočnili tri vpády Tatárov spo-
lu s im podriadenými haličskými vojskami do Poľska 
i Uhorska. Prvý vpád sa uskutočnil v roku 1285, prav-
depodobne inšpirovaný Vladislavom IV., ktorý sa snažil 
týmto spôsobom vysporiadať so svojimi protivníkmi 
na Spiši. Časť Tatárov poblúdila v Karpatoch a z dôvo-
du chýbajúceho zásobovania ustúpili. Iný oddiel došiel 
až po Budín, ale tu bol porazený. Kráľ prišiel na Spiš 
so svojimi Kumánmi a vysporiadal sa s búriacimi sa 
spišskými Sasmi, ktorých privilégiá sa snažil obmedziť. 
Kumáni spustošili Spišskú Kapitulu. Lešek Čierny, ktorý 
ušiel do Uhorska, získal pomoc oddielu na čele s Jurajom 
zo Solivaru. Pomohol Leškovi vrátiť sa do Malopoľska.  
V ďalšom roku opäť udreli Tatári, smerujúc na Krakov. 
Lešek opäť utiekol do Uhorska a chránil ho Juraj zo 
Solivaru, ktorému Lešek daroval obec Wielogłowy pri 
Starom Sączi, čo opäť viedlo k zhoršeniu jeho už zlep-
šujúcich sa vzťahov s Kunigundou. Na konci roka 1287 
uskutočnili Tatári tretiu výpravu, kole zaútocili na Kuni-
gundu. Na začiatku decembra  boli už pod Starým Sąc-
zom a Kunigunda so svojimi rehoľnými sestrami musela 
hľadať ochranu na Pieninskom hrade. Lešek sa tretíkrát 
ocitol v Uhorsku a nakoniec sa uzmieril s Kunigundou. 
Časť Tatárov sa vydala do Podolínca a úplne ho spus-
tošila. Zničený bol podolínsky kostol. Juraj zo Solivaru 
porazil Tatárov a prinútil ich k ústupu41.

Vladislav IV. hrajúci na dve strany (v marci 1288 
prisahal, že sa nebude spájať s Tatármi) musel odmeniť 
Juraja, syna Šimona. Sám sa pričinil o tatárske nájaz-
dy, ale nemohlo mu to priniesť sympatie, práve naopak.  
Okrem toho sa Juraj vyznamenal v bojoch s Přemyslom 
Otakarom II. Dostal teda od Vladislava, ktorého bol 
vernou oporou, dedičný titul magister, teda zaslúžilého 
voči vládcovi a kráľovstvu, ako aj sídlo Solivar v Šariši 

39 M. Homza, op. cit., s. 400–403.
40 Ibidem, s. 398.
41 Ibidem, s. 400–401.
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też w walkach z Przemysłem Ottokarem II. Dostał więc 
od Władysława, którego był wierną podporą, dziedziczny 
tytuł magistra, czyli zasłużonego wobec władcy i Króle-
stwa oraz miejscowość Soliwar w Szaryszu ze źródłami 
solnymi i las po rzekę Toplę. Król unieważnił wszelkie 
inne nadania dotyczące wspomnianego obszaru, Je-
rzy zaś przyjął nazwisko Soliwarski (jego potomkowie 
nazywali się Soós). Interesujące jest to, że gdy według 
króla Tatarzy chcieli usadowić się na terenach w stronę 
Spiszu, magister Jerzy walczył z nimi przy zasiekach 
ziemi spiskiej, i to skutecznie. Tatarzy musieli zrezyg-
nować z napadu na Węgry i zdziesiątkowani wycofali 
się z pogranicza42. Wiadomo jednak, że Tatarzy spu-
stoszyli Podoliniec. Widocznie Władysław IV uważał, 
że ta miejscowość leży poza granicami jego królestwa.

W końcu 1288 r. Kinga nadała Henrykowi za wierne 
służby na prawie dziedzicznym rozległy las nad Popra-
dem, między Podolińcem a Gniazdami, który mógł on 
karczować i zasiedlać. Martin Homza pisze, że Kinga 
chciała w ten sposób umocnić swoją pozycję na połu-
dniowych kresach swego dominium (s. 389). Henryk 
otrzymał od Kingi pełne prawo i dominium, jakie mia-
ła tam księżna. Wraz z osadnikami został zwolniony 
od wszelkich powinności i służby wojskowej. Po upły-
wie wolnizny, którą miał ustanowić sam Henryk, miał 
on płacić rocznie trzy grzywny srebra i dziesięć skoj-
ców43. Marek Barański pisze dalej: „Nadanie dla Hen-
ryka nie było na pewno przekazaniem mu lasu w celu 
lokowania w nim wsi na prawie niemieckim. Wyliczo-
ne w dokumencie warunki są inne niż te, które obowią-
zywały we wsiach otrzymujących »ius Teutonicum«. 
Nie ma mowy o podziale na łany ani przekazaniu Hen-
rykowi co szóstego łanu. Brak postanowień dotyczących 
sądownictwa. Nie ma w końcu ani słowa o nadaniu tej 
posiadłości prawa niemieckiego. Jest to nadanie ziemi 
wyłączonej spod władzy grodu. To wszystko wraz z obo-
wiązkiem płacenia corocznego czynszu wskazuje na to, 
że mamy tu do czynienia z feudalnym podziałem włas-
ności. Księżna Kinga nadała Henrykowi dominium utile, 
zachowując dla siebie dominium directum44.

W 1289 r. do Kingi przebywającej w Starym Sączu, 
żony zmarłego w początkach grudnia 1279 r. księcia 
krakowskiego i sandomierskiego, zakonnicy zakonu św. 
Franciszka (klarysek) w Sączu, przybył sołtys Henryk, 
skarżąc się, że akt nadania mu sołectwa we wsi księż-
nej Podoliniec, który otrzymał od niej jeszcze za życia

42  Pramene k dejinám Slovenska a Slovakov, t. III, V kráľostve svätého Štefa-
na, red. V. Sedlák, wybór. przekład i komentarze R. Marsina, Bratislava 2003, nr 134.

43 M. Barański, op. cit., s. 111.
44 Ibidem; A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 86 pisze, że roczny czynsz 

niezależnie od liczby osadników był „signum domini”.

so soľnými prameňmi a les pri rieke Topľa. Kráľ zrušil 
všetky iné donácie  týkajúce sa predmetného územia, Ju-
raj zasa prijal prímenie Solivarský (jeho potomkovia sa 
nazvali Soós). Zaujímavé je, že keď sa podľa kráľa chceli 
Tatári usadiť na územiach smerom k Spišu, magister Ju-
raj bojoval s nimi pri zásekoch spišskej zeme a bojoval 
úspešne. Tatári museli rezignovať z útoku na Uhorsko 
a zdecimovaní ustúpili z pohraničia.42 Vieme ale, že Tatá-
ri spustošili Podolínec. Evidentne si Vladislav IV. myslel, 
že Podolínec leží za hranicami jeho kráľovstva.                  

Na konci roku 1288 Kunigunda udelila Henrikovi 
za verné služby rozľahlý les nad Popradom medzi Podo-
líncom a Hniezdnym na dedičnom práve, ktorý Henrik 
mohol klčovať a osídliť. Martin Homza píše, že Kuni-
gunda chcela týmto spôsobom upevniť svoju pozíciu 
na južných územiach svojho domínia (s. 389). Henrik zís-
kal od Kunigundy plné právo i domínium, ktor tam mala 
kňažná. Spolu s osadníkmi bol oslobodený od všetkých 
povinností a vojenskej služby. Po uplynutí lehoty, kto-
rú mal ustanoviť sám Henrik, mal platiť ročne tri hrivny 
striebra a desať dvojgrošov43. Marek Barański ďalej píše: 
„Donácia pre Henrika nebola naisto odovzdaním lesa s 
cieľom lokovania v ňom obce na nemeckom práve. V do-
kumente sú uvedené iné podmienky, než tie, ktoré boli zá-
väzné v obciach, ktoré získali ius Teutonicum. Nespomí-
na sa delenie na lány, ani odovzdanie Henrikovi každého 
šiesteho lánu. Chýbajú ustanovenia týkajúce sa súdnictva. 
Niet nakoniec ani slova o udelení nemeckého práva tomu-
to majetku. Je to darovanie zeme vyňatej spod právomoci 
hradu. To všetko spolu so záväzkom platenia každoročnej 
činže ukazuje, že tu máme dočinenia s feudálnym rozde-
lením majetku. Kňažná Kunigunda udelila Henrikovi do-
minium utile a pre seba zachovala dominium directum44.

V roku 1289 Kunigundu ženu krakovského a san-
domierskeho kniežaťa (zosnulého na začiatku decembra 
1279), rehoľnicu rádu sv. Františka (klarisiek) v Sączi 
navštívil v Starom Sączi šoltýs Henrik, sťažujúc sa, že 
privilégium, ktoré získal od nej ešte za života kniežaťa 
Boleslava Hanblivého, týkajúce sa darovania mu šoltý-
stva v kniežacej obci Podolínec, zhorelo spolu s inými 
jeho vecami v kostole tejže obce, spustošenej tyranskou 
zlosťou pohanov. Kňažná uznala jeho prosby o obnove-
nie privilégia za oprávnené a povolila Henrikovi osídle-
nie dedičným právom jej obce Podolínec na nemeckom 
práve s plným právom spravovania (villicationis) pod-
ľa práv Krakova i Sącza. Toto sa týka jeho nástupcov: 
šoltýsov a sudcov. Henrik získal právo stavby voľného 

42 Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, t. III, V kráľovstve svätého Šte-
fana, red. V. Sedlák, výber, preklad a komentáre R. Marsina, Bratislava 2003, nr. 134.

43 M. Barański, op. cit., s. 111.
44 Ibidem; A. Rutkowska-Płachcińska, op. cit., s. 86 píše, že ročná činža 
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księcia, spłonął wraz z innymi jego rzeczami w kościele 
w tej wsi, spustoszonej przez pogan. Księżna uznała jego 
prośby o odnowienie przywileju za słuszne i zezwoliła 
Henrykowi na zasiedlanie prawem dziedzicznym jej wsi 
Podoliniec na prawie niemieckim, z pełnym prawem 
zarządzania (villicationis) według uprawnień Krakowa 
i Sącza. Niniejsze dotyczy jego następców: sołtysów 
i sędziów.  Henryk otrzymał prawo budowy swobodnych 
i wolnych młynów nad Popradem, ile ich będzie potrzebo-
wał, oraz inne pożytki, lasy, pastwiska, zarośla, możność 
polowania i rybołówstwa. Wszyscy mieszkańcy, którzy 
w tej wsi wybudowali swoje zagrody, mieli używać pra-
wa niemieckiego, magdeburskiego. Czynszu z pól wy-
dzielonych według określonej miary każdy z nich miał 
na św. Marcin zapłacić osiem skojców srebra w bieżącej 
monecie. Przybywający do tej wsi, żeby karczować lasy 
i tam się osiedlić, mieli otrzymać dziesięć lat wolnizny. 
Henryk miał dla siebie zatrzymać szóstą część czynszów. 
Miał też sądzić wszystkie sprawy. Ze spraw większych 
(rozlew krwi, zabójstwo, kradzież, gwałty) miał dosta-
wać trzecią część, ze spraw mniejszych cały dochód. 
Miał wolny dwór (curia) i cztery łany w tej wsi, był 
wolny od wszelkich opłat, od stanu (descensus), wypraw 
wojennych i innych uciążliwości. Otrzymał dziedzicznie 
prawo do karczmy i warzenia piwa, w ilości zaspokajają-
cej potrzeby tej wsi. Ponieważ księżna w czasie wydania 
przywileju przez Bolesława przebywała w Krakowie, soł-
tys i wszyscy mieszkańcy tej wsi, podczas podróży przez 
jej ziemie (prawdopodobnie do Krakowa), zostali zwol-
nieni od ceł od swych rzeczy. Granice wsi książęcej Podo-
liniec miały zostać ustalone w zależności od zakresu kar-
czunku. Przy dokumencie zachowała się pieczęć Kingi45.

Jest to typowy przywilej dotyczący lokowania wsi 
na prawie niemieckim. Kompetencje Henryka były 
szersze w stosunku do normy. Zwolnienie od ceł Janusz 
Kurtyka tłumaczy działalnością kupiecką Henryka46. 
Zwolnienia celne otrzymali jednak pozostali mieszkańcy 
Podolińca, którzy się chyba kupiectwem nie parali. Ude-
rza różnicowanie mieszkańców na tych, którzy już w Po-
dolińcu byli i tych, którzy mieli się tam osiedlić. Ci dru-
dzy mieli korzystać z wolnizny. A przecież miejscowość 
została niewiele wcześniej zniszczona przez Tatarów. 
Widocznie chodziło o zwabienie nowych osadników. 
Nie ma w przywileju mowy o łanach, tylko o rozmierza-
niu gruntów.

Zatem Henryk był jednocześnie sołtysem z rozległy-
mi kompetencjami i lennikiem z nadanego mu w 1288 r.
lasu. Marek Barański zwraca uwagę na fakt, że Henryk 

45 Výsady miest i mestečiek na Slovensku (1238–1350), t. I, wyd. Ĺ. Juck, 
Bratislava 1984, nr 71.

46 Idem, op. cit., s. 492.

počtu nezdanených mlynov na Poprade, koľko ich bude 
treba, ako aj iné úžitky, lesy, pastviská, húštiny, možnosť 
poľovania a rybolovu. Všetci obyvatelia, ktorí si v tejto

obci vystavajú svoje usadlosti, budú užívať nemecké 
magdeburské právo. Činžu z polí vymedzených podľa 
určenej miery každý z nich zaplatí na sv. Martina – osem 
dvojgrošov striebra v platných minciach. Iní zasa, ktorí 
prídu do tejto obce, aby klčovali lesy a tam sa usadili, 
získajú desať slobodných rokov. Henrich si ponechá šes-
tinu činže. Bude tiež súdiť všetky záležitosti. Zo závaž-
nejších skutkov (preliatie krvi, zabitie, krádež, násilné 
činy) dostane tretinu, z menej závažných skutkov celý 
príjem. Bude tiež mať slobodný dvor (curia) a štyri lány 
v tejto dedine, bude oslobodený od všetkých poplatkov, 
od descensus (úplné zaopatrenie pána pri návšteve, pozn. 
prekl.), vojenských výprav a iných tiarch. Získa dedič-
né právo držby krčmy a varenia piva, koľko v tejto obci 
bude potrebné. Pretože kňažná bola v čase vydania zni-
čeného privilégia za života Boleslava v Krakove, šoltýs 
a všetci obyvatelia tejto obce, keď cez jej zem budú pre-
chádzať (pravdepodobne do Krakova), budú oslobodení 
od cla za svoje veci. Hranice tejto kniežacej obce Podo-
línec budú ustálené v závislosti od rozsahu vyklčovania. 
Na dokumente sa zachovala pečať Kunigundy.45

Je to typické privilégium vzťahujúce sa na loko-
vanie obce na nemeckom práve. Kompetencie Henrika 
boli širšie vo vzťahu k norme. Oslobodenie od ciel Ja-
nusz Kurtyka vysvetľuje obchodnou činnosťou Henri-
ka46. Colné oslobodenie získali však ostatní obyvatelia 
Podolínca, ktorí sa zrejme obchodovaním nezaoberali. 
Prekvapuje diferenciácia obyvateľov na tých, ktorí už 
v Podolínci boli  a tých, ktorí sa tam mali usadiť. Títo 
mali ťažiť z lehoty. Sídlo bolo predsa nedávno zničené 
Tatármi. Evidentne išlo o prilákanie nových osadníkov. 
V privilégiu sa nehovorí o lánoch, iba o rozdelení gruntov. 

Henrik teda bol zároveň šoltýsom s rozsiahlymi 
kompetenciami i lénnikom z lesa, ktorý mu bol darova-
ný v roku 1288. Marek Barański upozorňuje na fakt, že 
Henrik nekúpil toto šoltýstvo, ale bolo mu darované ako 
vernému lénnikovi (fidelis noster), a teda za určité služby 
voči kňažnej47. Bolo to prelúdium na získanie mestského 
práva Podolíncom.

Kunigunda sa ale neobmedzila na vytvorenie tak 
významného strediska v Podolínci, majúceho upevniť 
jej pozíciu na južnom okraji domínia. V neznámom čase, 
ale nesporne po začatí jej reforiem, v okolí Hniezdneho sa 

45 Výsady miest i mestečiek na Slovensku (1238–1350), t. I, vyd. L'. Juck, 
Bratislava 1984, nr. 71.

46 Idem, op. cit., s. 492.
47 Idem, op. cit., s. 180.
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nie kupił tego sołectwa, lecz zostało mu ono nadane 
jako swemu wiernemu lennikowi (fidelis noster), a więc 
za określone służby wobec księżnej47. Było to preludium 
do uzyskania przez Podoliniec prawa miejskiego.

Kinga nie ograniczyła się jednak do stworzenia tak 
znacznego ośrodka w Podolińcu, mającego wzmocnić 
jej pozycję na południowych krańcach dominium. W nie-
znanym czasie, ale na pewno po wprowadzeniu przez 
nią reform, w okolicach Gniazd osiedli dwaj rycerze, 
Piotr i Msciwój (Mszczuj). Byli to synowie Mirosława 
z Jazowska z rodu Pobogów, wymienieni w dokumencie 
z 1286 r. Dowiadujemy się z tego dokumentu, że za zgo-
dą wymienionych rycerzy, dziedziców tej wsi, sołtys 
ich Mikołaj sprzedał w 1286 r. swoje sołectwo Janowi, 
synowi Roxera z Kieżmarku. Osadnicy, którym upłynę-
ło 15 lat wolnizny, mieli płacić swym panom, Piotrowi 
i Mściwojowi czynsz w wysokości wiardunku srebra 
z łanu. Natomiast kmiecie, których sprowadzi do Gniazd 
nowy sołtys Jan w celu karczunku, mieli się też cieszyć 
piętnastoletnią wolnizną. Na podstawie wolnizny łatwo 
obliczyć, że lokacja dokonana przez sołtysa Mikołaja 
musiała nastąpić w 1270 r. (akt sprzedaży nosi datę 21 
grudnia 1286 r.). W dokumencie jest też mowa o tym, 
że kmiecie, którym wyjdzie wolnizna, będą płacić dziesię-
cinę biskupowi, nie wiadomo jednak któremu48. Po 1286 
r. Piotr i Mszczuj więcej się w źródłach nie pojawili. 

Mówiliśmy wyżej, w jakich okolicznościach 
Wacław II, co prawda już po śmierci Kingi, ale z jej uprzed-
nią aprobatą, jak również z aprobatą swej ciotki Gryfi-
ny, kolejnej po Kindze pani sądeckiej, przejął władzę 
zwierzchnią nad dominium sądeckim. Tego samego dnia, 
8 listopada 1292 r. wydał w Krakowie trzy dokumenty: 
potwierdzenie stanu posiadania klasztoru klarysek w Są-
czu, nadał prawo miejskie Kamienicy – Nowemu Sączo-
wi i udzielił nowych przywilejów Henrykowi, wówczas 
już wójtowi (advocatus) Podolińca. Nadał też mieszcza-
nom (cives) podolinieckim prawo magdeburskie na wzór 

47  Idem, op. cit., s. 180.
48  J. Kurtyka, op. cit., s. 491. Dokument ten wywołał wiele nieporozumień. M. 

Homza, Svätá Kunigunda, op. cit., s. 389, słusznie odrzuca pogląd S. Zachorowskiego, Wę-
gierskie i polskie osadnictwo na Spiżu do połowy XIV w., „Rozpr. Wydz. Hist.” – Filozof. AU, t. 
52, Kraków 1909, s. 254 – 258, jakoby Mirosław był założycielem rodu Lubowlitów, ale pisze, 
że to Mirosław dostał sołectwo w  Gniazdach. Na wszelki wypadek woli nie wymieniać imion 
synów Mirosława. O tym, że bracia Piotr i Mszczuj (Misun, Mistui) nie byli sołtysami w Gniaz-
dach, gdyż pierwszym sołtysem był Mikołaj, pisał już T. Modelski, op. cit., s. 12. Nie ma też 
u Modelskiego mowy o Lubowlitach. Autorem nieporozumień jest J. Beňko. To on zrobił 
z Mszczuja (Mysun) Michała, to on twierdzi, że Piotr i Mszczuj otrzymali od Kingi sołectwo 
w Gniazdach i to sołectwo w 1286 r. odsprzedali Roxerowi z Kieżmarku oraz że pochodzili 
z Węgier – op. cit., s. 159. J. Beňko był niechętny Polakom i lekceważył polską literaturę histo-
ryczną. W spisie literatury i źródeł załączonym do jego pracy Osidlenie severného Slovenska 
wśród wielu opracowań słowackich, węgierskich i czeskich wymienił tylko dwa kodeksy 
F. Piekosińskiego i wydawnictwo W. Semkowicza dotyczące dziejów osadnictwa na Górnej 
Orawie. Przypomnijmy, że w swej książce J. Beňko zajmuje się całą północną Słowacją, 
a nie tylko Spiszem. Co innego M. Homza. Jest on wybitnym znawcą stosunków polsko-
węgierskich w średniowieczu, a nawet dziejów średniowiecznej Polski. Doskonale orientuje 
się w polskiej literaturze historycznej. Powinien więc z łatwością błędy J. Beňka poprawić. 
Ale tego nie uczynił.

usadili dvaja rytieri, Peter a Mściwój, synovia Miroslava 
z Jazowska z rodu Póbogovcov, ktorí sa spomínajú v do-
kumente z roku 1286. Z tohto dokumentu sa dozvedáme, 
že za súhlasu spomínaných rytierov, dedičov tejto obce, 
šoltýs Mikuláš predal svoje šoltýstvo v roku 1286 Jáno-
vi, synovi Roxera z Kežmarku. Osadníci, ktorým uply-
nulo 15 rokov lehoty, majú platiť svojim pánom, Petrovi 
i Mściwojovi činžu vo výške „viardunku” (staropoľská 
miera, 49 gramov, pozn. prekl.) striebra z lánu. Na dru-
hej strane sedliakov, ktorých by priviedol do Hniezdne-
ho nový šoltýs Ján s cieľom klčovania, budú mať tiež 
pätnásťročnú lehotu. Na základe lehoty možno ľahko 
spočítať, že lokácia vykonaná šoltýsom Mikulášom sa 
musela udiať v roku 1270 (predajná listina má dátum 21. 
december 1286). V dokumente sa tiež hovorí, že sedliaci, 
ktorým uplynula lehota, majú platiť desiatok biskupovi, 
nevieme však ktorému.48 Po roku 1286 sa Peter a Mszc-
zuj viac v prameňoch neobjavujú. 

Už sme spomínali, za akých okolností Václav II., 
síce už po skone Kunigundy, ale s jej predchádzajúcim 
súhlasom, ako aj so súhlasom svojej tety Gryfiny,  ďal-
šej sączskej panej po Kunigunde, prevzal zvrchovanú 
vládu nad sączským domíniom. Toho istého dňa, 8. no-
vembra 1292 vydal v Krakove tri dokumenty: potvrde-
nie stavu vlastníctva kláštora klarisiek v Sączi, udelil 
mestské právo Kamienici – Nowému Sączu a udelil 
nové privilégium Henrikovi, teraz už richtárovi (advo-
catus) Podolínca. Udelil tiež podolínskym mešťanom 
(cives) magdeburské právo podľa príkladu Krakova. 
Obsah privilégia je nasledovný: Václav, o. i. knieža 
Krakova a Sandomierza ako rekompenzáciu za verné 
služby dovolil richtárovi Henrikovi (bolo by zaujímavé, 
akými zásluhami sa mohol Henrik preukázať za mesiac 
od prevzatia moci v Malopoľsku Václavom, okrem prej-
denia na jeho stranu; ide tu skôr o kancelársky zvrat) lo-
kovať mesto. Henrik i jeho dedičia získali všetky jatky, 
stánky s chlebom, scampa scutorum, dvor, výsek mäsa 
zvaný Kuttelhof, kúpele a mlyny, ktoré vlastným nákla-
dom vybuduje vo vzdialenosti pol míle, okrem toho šesť 

48 J. Kurtyka, op. cit., s. 491. Tento dokument vyvolal mnoho nedorozumení. M. 
Homza, Svätá Kunigunda, op. cit., s. 389, správne odmieta pohľad S. Zachorowskeho Wę-
gierskie i polskie osadnictwo na Spiżu do połowy XIV w., Rozpr. Wydz. Hist. – Filozof. AU, 
t. 52, Kraków 1909, s. 254–258, akoby Miroslav bol zakladateľom rodu Lubowlitovcov, 
ale píše, že Miroslav dostal šoltýstvo v Hniezdnom. Pre prípad nevymenúva mená synov 
Miroslava. O tom, že bratia Peter a Mszczuj (Misun, Mistui) neboli šoltýsmi v Hniezdnom, 
keďže prvým šoltýsom bol Mikuláš, písal už T. Modelski, op. cit., s. 12. Modelski tiež 
nehovorí o Lubowlitovcoch. Autorom nedorozumení je J. Beňko. On urobil z Mszczuja 
(Mysun) Michala, on tvrdí, že Peter a Mszczuj získali od Kunigundy šoltýstvo v Hniezd-
nom a toto šoltýstvo v roku 1286 odpredali Roxerovi z Kežmarku, resp. že pochádzali 
z Uhorska – op. cit., s. 159. J. Beňko nebol priaznivo naklonený Poliakom a zľahčoval 
poľskú historickú literatúru. V súpise literatúry i prameňov pripojenom k jeho práci Osíd-
lenie severného Slovenska medzi mnohými slovenskými, maďarskými i českými prácami 
vymenúva iba dva kódexy F. Piekosińského i publikácie W. Semkowicza týkajúce sa dejín 
osídlenia na Hornej Orave. Pripomeňme, že sa vo svojej knižke zaoberá celou severnou 
časťou Slovenska, a nielen Spišom. Niečo iné je M. Homza. Je vynikajúcim znalcom poľ-
sko-uhorských vzťahov v stredoveku a tiež stredovekých dejín Poľska. Dokonale sa orien-
tuje v poľskej historickej literatúre. Mal teda ľahko opraviť chyby  J. Beňka, no neopravil.
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Krakowa. Treść przywileju jest następująca: Wacław, 
m.in. książę Krakowa i Sandomierza pozwolił wójtowi 
Henrykowi jako rekompensatę za wierne służby (cie-
kawe, jakimi zasługami mógł się on wykazać w ciągu 
miesiąca od przejęcia władzy w Małopolsce przez Wac-
ława, poza przejściem na jego stronę. Mamy tu raczej 
do czynienia  ze zwrotem kancelaryjnym) lokować mia-
sto. Henryk i jego spadkobiercy uzyskali wszystkie jatki, 
ławy z chlebem, scampa scutorum, dwór, rzeźnię zwaną 
Kuttelhof, łaźnię i młyny, które własnym kosztem wybu-
dują w odległości pół mili, ponadto sześć łanów, które 
tamże (tj. w Podolińcu) pozyskają, a wszystko to wolne 
od jakichkolwiek opłat, z prawem dziedziczenia i alie-
nowania. Z łanów, zarówno z tych, osadzonych przez 
Henryka, jak i z wcześniej uprawianych pól rocznie 
na św. Marcin miał być uiszczany czynsz ośmiu skojców, 
z którego szósta część miała należeć do Henryka. Taką 
też część uzyskał Henryk z opłat z sukiennic i winiar-
ni. Z win sądowych wójt miał prawo do trzeciej części.

Miasto miało prawo magdeburskie na wzór Krako-
wa. Na mieszkańców okolicznych wsi, Lubowli i Gniazd 
król nałożył obowiązek pomagania w pracach przy fo-
sach i umocnieniach Podolińca, a w razie niebezpie-
czeństwa mogli w Podolińcu szukać schronienia wraz 
ze swym dobytkiem. Podoliniec dostał też prawo milo-
we, w obrębie mili od miasta nikomu obcemu nie wolno 
było stawiać karczem piwnych. Dla pożytku mieszczan 
wszystkie towary wiezione przez Podoliniec musiały być 
w mieście wyłożone, czyli otrzymało ono prawo składu 
zwane Niderlag. Podolinczanie uzyskali też prawo rybo-
łówstwa i użytkowania okolicznych lasów należących 
do miasta49. 

Porównajmy przywilej Kingi z 1289 r. i przywilej 
Wacława z 1292 r. Kinga wydała swój dokument sołtyso-
wi Henrykowi w swej wsi Podoliniec. Henryk otrzymał 
dziedzicznie prawo niemieckie na wzór Krakowa i Sącza, 
czyli, inaczej mówiąc, magdeburskie. Był on nazywany 
nie tylko sołtysem, ale i sędzią, co świadczy o wpływach 
węgierskich (iudex, Richter, falusi biró richtár, rych-
tarz na czele osady). Henryk otrzymał prawo budowy 
wolnych młynów nad Popradem i zakładania karczem 
piwnych oraz inne pożytki, lasy pastwiska, prawo rybo-
łówstwa i polowania, a ponadto szóstą część czynszów 
i trzecią część z kar sądowych, ale tylko od spraw więk-
szych. Dochody z kar od spraw mniejszych miały w ca-
łości należeć do niego. Otrzymał też wolny dwór i cztery 
łany. Został zwolniony od stanu i wypraw wojennych. 

49  KdMp II, nr 522; Výsady miest, nr 79. U F. Piekosińskiego występuje 
tajemnicze scamna suctorum, u Ľ. Jucka scampa scutorum, które w literaturze są tłu-
maczone jako ławy szewskie. Ľ. Juck opierał się na zachowanym w archiwum w Lu-
bowli oryginale.

lánov, ktoré tamže (t. j. v Podolínci) získa, a to všetko 
oslobodené od akýchkoľvek poplatkov s dedičným prá-
vom i právom scudzenia. Z lánov, rovnako z tých, kto-
ré Henrik osídli, ako i zo skôr upravených polí ročne 
na sv. Martina bude platená činža ôsmich dvojgrošov, 
z ktorých šestina bude patriť Henrikovi. Rovnakú časť 
Henrik získal z poplatkov z obchodov so súknom a vi-

nární. Zo súdnych sporov mal richtár právo na tretinu.
Mesto bude mať magdeburské právo podľa vzoru 

Krakova. Obyvateľov okolitých obcí, Ľubovne i Hniezd-
neho kráľ zaviazal pomáhať pri opravách priekop 
a opevnenia Podolínca a v prípade nebezpečenstva tam 
boli povinní hľadať si útočište spolu so svojím dobyt-
kom. Podolínec dostal tiež míľové právo. V okruhu míle 
od mesta nikto cudzí nesmel stavať pivné krčmy. Pre úži-
tok mešťanov všetky tovary vezené cez Podolínec musia 
byť v meste vyložené, teda mesto získalo právo skladu 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi, renesansowa 
dzwonnica i klasztor w Podolińcu

Przedruk za: Podolínec 1292–1992. 700 rokov mestských práv

Kostol Nanébovzatia Panny Márie, renesančna zvonica a kláštor
Prevzaté z publikácie: Podolínec 1292-1992. 700 rokov mestských práv
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Mieszkańcy wsi otrzymali, tu już wyrażone expressis 
verbis, prawo magdeburskie. Mieli płacić osiem skojców 
czynszu, ale nie z łanów, tylko z pól wymierzonych we-
dle określonej miary. Należy domniemywać, że chodzi-
ło tu jednak o łany, gdyż takie posiadał sołtys. Chodzi-
ło tu tylko o kompetencje sołtysa w kwestii pomiarów. 
Nowo osadzeni mieli się cieszyć dziesięcioletnią wol-
nizną. Wszyscy mieszkańcy Podolińca wraz z sołtysem 
otrzymali też zwolnienia celne na czas podróży po zie-
miach podległych księżnej.

W przywileju Wacława jest mowa o lokacji przez 
Henryka, wówczas już wójta, miasta na prawie magde-
burskim na wzór Krakowa. Henryk uzyskał prawo za-
kładania jatek mięsnych, ław chlebowych i szewskich, 
rzeźni, z której, w XVIII w. powstała słynna na Spiszu 
wolnica. Prawo budowy młynów nad Popradem Henryk 
otrzymał już od Kingi, z tym że Wacław rozszerzył je 
do odległości pół mili od granic miasta. Prawo milowe 
w odniesieniu do karczem jest niezbyt jasne. Nie wia-
domo, czy w obrębie mili mógł karczmy zakładać tylko 
wójt, czy mieszczanie także. Wójtostwo w odróżnieniu 
od sołectwa król powiększył do sześciu łanów. O ile 
w przywileju Kingi sołtys miał prawo do szóstego gro-
sza z czynszów gruntowych, o tyle Wacław rozciągnął 
to prawo na czynsze ze składów sukna i kramów, z cze-
go wynika, że prawo do budowy tych obiektów mieli 
też mieszczanie. Jednostką gruntową jest w przywileju 
Wacława łan. W dochodach z sądownictwa zaszła nieko-
rzystna dla wójta zmiana. Kinga domagała się 2/3 z kar 
tylko od spraw większych, Wacław rozciągnął należną 
mu część od wszystkich spraw. Nie ma mowy o wolniź-
nie. Widocznie król uznał, że jest ona już niepotrzebna. 
Podobnie było z Kamienicą. Prawo korzystania z lasów 
i rybołówstwa Wacław rozszerzył na wszystkich miesz-
czan. Nie ma w przywileju Wacława mowy o obowiąz-
kach stanu i wypraw wojennych. Widocznie przywódca 
umocnionego miasta swoje powinności militarne wyko-
nywał, dbając o jego zabezpieczenie przed groźbą napa-
du, a w razie napadu stojąc na czele jego obrony.

Kazimierz Wielki w przywileju lokacyjnym dla 
miasta Nowego Targu podkreślał, że zwolnienie wójta 
od wypraw było czymś wyjątkowym. Zwłaszcza na zie-
mi sądeckiej miało to taki charakter. Może ujawniają się 
tu znowu wpływy węgierskie, na Węgrzech rychtarze 
nie mieli obowiązków wojskowych. 

Zanim przejdziemy do omawiania dalszej czę-
ści przywileju z 1292 r., przeznaczonej dla mieszczan, 
zwróćmy uwagę, że obydwa dokumenty lokacyjne dla 
Henryka, w 1289 r. sołtysa, a w 1292 r. wójta, oraz nie-
znany nam przywilej dla Mikołaja na sołectwo w Gniaz-

zvané Niderlag. Podolínčania získali tiež právo rybolovu 
i využívania okolitých lesov patriacich k mestu49. 

Porovnajme najprv privilégium Kunigundy z roku 
1289 a prilégium Václava z roku 1292. Kunigunda vyda-
la privilégium šoltýsovi Henrikovi vo svojej obci Podo-
línec. Henrik získal dedičné nemecké právo podľa vzoru 
Krakova i Sącza, inak povedané – magdeburské právo. 
Bol nazývaný nielen šoltýsom, ale i sudcom, v čom sa 
odzrkadľujú uhorské vplyvy (iudex, Richter, falusi biró, 
richtár, richtár na čele osady). Henrik získal právo vý-
stavby nezdanených mlynov na Poprade a zakladania 
pivných krčiem a iné úžitky, lesy, pastviny, právo rybo-
lovu i poľovania a okrem toho šestinu čínž a tretinu zo 
súdnych sporov, ale iba od väčších záležitostí. Príjmy zo 
sporov z menších záležitostí mali v úplnosti patriť jemu. 
Získal tiež slobodný dvor a štyri lány. Bol oslobodený 
od povinnosti zaopatriť pána pri návšteve i pri vojen-
ských výpravách. Obyvatelia obce získali, tu už vyjad-
rené expressis verbis, magdeburské právo. Budú platiť 
osem dvojgrošov činže, ale nie od lánov, iba z polí vy-
medzených podľa stanovenej miery. Treba predpokladať, 
že tu išlo predsa len o lány, keďže také mal šoltýs. Išlo 
tu iba o kompetencie šoltýsa v otázke merania. Novou-
sadení obyvatelia sa budú môcť tešiť desaťročnej lehote. 
Všetci obyvatelia Podolínca spolu so šoltýsom získali 
colné oslobodenie počas cestovania na území podlieha-
júcom kňažnej.

V privilégiu Václava sa hovorí o lokácii mesta 
na nemeckom práve podľa vzoru Krakova, tentoraz už 
richtárom Henrikom. Henrik získal právo zakladania bi-
túnkov, chlebových i obuvníckych krámov, výseku mäsa, 
z ktorého sa časom (v 18. storočí) vyvinula na Spiši 
slávna „voľnica” (slobodný výsek mäsa). Právo výstav-
by mlynov na Poprade Henrik získal už od Kunigundy 
s tým, že Václav toto právo rozšíril do vzdialenosti pol 
míle od hraníc mesta. Míľové právo týkajúce sa krčiem 
nie je príliš jasné. Nevedno, či v okruhu míle mohol krč-
my zakladať iba richtár, alebo tiež mešťania. Richtárstvo 
na rozdiel od šoltýstva kráľ zväčšil na šesť lánov. Kým 
v privilégiu Kunigundy mal šoltýs právo na šiesty groš 
z pozemkových čínž, Václav toto právo rozšíril na činže 
zo skladov súkna i obchodov, z čoho vyplýva, že právo 
stavať tieto objekty mali tiež mešťania. Pozemkovou jed-
notkou v privilégiu Václava je lán. V príjmoch z riešenia 
súdnych sporov nastala pre richtára nevýhodná zmena. 
Kunigunda sa dožadovala 2/3 zo súdnych sporov iba 
v prípade väčších záležitostí, Václav rozšíril jemu pat-

49  KdMp II, nr. 522; Výsady miest, nr. 79. U F. Piekosińského vystupuje 
tajomné scamna suctorum, u Ľ. Jucka scampa scutorum, ktoré sú v literatúre prekla-
dané ako obuvnícke krámy. Ľ. Juck vychádzal z originálu zachovanom v archíve v 
Starej Ľubovni. 
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dach, stały się od przełomu XIII i XIV w. wzorcem dla 
nowych procesów kolonizacyjnych, które pojawiły się 
na Spiszu i terenach do niego przyległych, głównie w do-
linie Torysy w Szaryszu i które Adrienne Körmendy na-
zywa mos scultetorum50.

Zgodnie z praktyką małopolską dokument lokacyjny 
składa się z dwóch części – dla zasadźcy i dla mieszczan. 
Obie części tego dokumentu zostały omówione wyżej. 
Miloš Rejnuš uważa takie elementy, jak pomoc okolicz-
nych wsi przy budowie umocnień miejskich, prawo mi-
lowe i prawo składu, za przejątki z praktyki istniejącej 
w Czechach. Trudno się z tym zgodzić, gdyż dwa ostatnie 
postanowienia były na ziemiach polskich znane51. Prawo 
składu Ján Beňko określa „ako vôbec prvé u nás”, czyli 
na Słowacji52. Autor pomija jednak fakt, że Podoliniec 
nie należał wówczas do Węgier, tylko do Małopolski, 
gdzie prawo składu miał lokowany przez Leszka Czar-
nego już w 1286 r. Sandomierz. Zwraca uwagę to, że Po-
doliniec nie otrzymał prawa targu. Widocznie uważano, 
że prawo składu w rzadko jeszcze zasiedlonej okolicy, 
którą jednak przecinał jeden z najważniejszych między-
narodowych szlaków handlowych, wystarczy. W każdym 
razie pierwsze dwa jarmarki dostało miasto od Zygmunta 
Luksemburczyka dopiero w 1409 r., a targ tygodniowy 
w czwartki od Zygmunta Starego w 1537 r.53 

W 1298 r. zaczęto przebudowywać, względnie bu-
dować od fundamentów kościół farny NMP w rynku. 
Świadczy o tym wydany w tym roku w Rzymie przy-
wilej arcybiskupa jerozolimskiego obrządku ormiań-
skiego Bazylego, w którym wzmiankowany dostojnik 
na prośby biskupa krakowskiego Jana Muskaty nadał 
odpusty wszystkim tym, którzy mieli pomóc budować 
kościół NMP w Podolińcu. Dokument ten nie przesądza 
ostatecznie o przynależności kościelnej Podolińca, gdyż 
arcybiskup jerozolimski nie mógł wiedzieć, czy Podoli-
niec należał do diecezji krakowskiej, czy Muskata tylko 
uzurpował sobie prawo do zwierzchności nad nim. Za-
równo jednak Adrienne Körmendy, jak i Janusz Kurtyka 
są przekonani o zwierzchności kościelnej Muskaty, gor-
liwego zwolennika Wacława II, nad Podlińcem54. Ich po-
glądy uzasadnia akt Wacława II z 1301 r.

13 grudnia 1301 r. w Pradze król Czech i Polski 
nadał Jordanowi Görgeyowi, grafowi Sasów spiskich 
za jego zasługi dwie swoje wsie leżące na ziemi sąde-
ckiej Gniazda (Gnezna) i Lubowlę (Luble), z zaznacze-

50  Eadem, op. cit., s. 181–185.
51  H. Ruciński, Prowincja saska na Spiszu do 1412 roku (Na tle przemian 

społecznych i ustrojowych w komitacie spiskim i na obszarach przyległych), Białystok 
1983, s. 336–337.

52  Podolinec. 700 rokov mestských prav, Podolinec, b. r. w., s. 5. Jest to opra-
cowanie popularne autorstwa I. Chalupeckého i J. Beňka, nie wolne od błędów.

53  Ibidem, s. 7 i 9.
54  Eadem, op. cit., s. 60; idem, op. cit., s. 493 i 498. 

riacu časť od všetkých záležitostí. Nespomína sa lehota. 
Evidentne kráľ uznal, že už nie je potrebná. Obdobne 
tomu bolo s Kamienicou. Právo využívania lesov i rybo-
lovu rozšíril Václav na všetkých mešťanov. V privilégiu 
Václava sa nehovorí o záväzkoch úplného zaopatrenia 
pána a vojenských výprav. Evidentne vedúca osobnosť 
opevneného mesta svoje militárne povinnosti vykonáva-
la, dbajúc o jeho zabezpečenie pred hrozbou napadnutia 
a v prípade napadnutia postaviac sa na čelo jeho obrany.

Kazimír Veľký v lokačnom privilégiu pre mesto 
Nowy Targ podčiarkol, že oslobodenie richtára od výprav 
bolo čímsi výnimočným. V sączskej zemi je to evidentné. 
Možno sa tu opäť objavujú uhorské vplyvy, kde richtári 
nemali vojenské záväzky.

Predtým, než prejdeme k rozboru ďalšej časti privi-
légia z roku 1292 určenej mešťanom, pripomeňme fakt, 
že oba lokačné dokumenty pre Henrika, v roku 1289 šol-
týsa a v roku 1292 richtára, ako aj nám neznáme privi-
légium pre Mikuláša na šoltýstvo v Hniezdnom sa stali 
od prelomu 13. a 14. storočia prototypom pre nové ko-
lonizačné procesy, ktoré sa objavili na Spiši i územiach 
k nemu priliehajúcich, hlavne v doline Torysy na Šariši 
a ktoré Adrienne Körmendy nazýva mos scultetorum50.

V súlade s malopoľskou praxou sa lokačný doku-
ment skladá z dvoch častí – pre lokátora i pre mešťanov. 
Obe časti tohto dokumentu boli rozobrané vyššie. Miloš 
Rejnuš považuje také elementy ako pomoc okolitých 
obcí pri budovaní mestského opevnenia, míľové právo 
i právo skladu za prevzaté z praxe existujúcej v Čechách. 
Ťažko sa s tým stotožniť, keďže dve posledné ustanove-
nia boli na poľských územiach známe.51 Právo skladu Ján 
Beňko opisuje „ako vôbec prvé u nás”, teda na Sloven-
sku.52 Autor neberie do úvahy fakt, že Podolínec nepatril 
vtedy k Uhorsku, iba k Malopoľsku, kde právo skladu 
mal už Sandomierz lokovaný Leškom Čiernym v roku 
1286. Za pozornosť stojí skutočnosť, že Podolínec ne-
získal právo trhu. Evidentne sa predpokladalo, že právo 
skladu v ešte riedko osídlenom okolí, ktorým ale prechá-
dzala jedna z najdôležitejších obchodných ciest, vysta-
čí. V každom prípade prvé dva jarmoky získalo mesto 
od Žigmunda Luxemburského až v roku 1409 a týždenný 
trh vo štvrtky od Žigmunda Starého v roku 1537.53 

V roku 1298 sa začal prebudovávať, respektive bu-
dovať od základu farský kostol Panny Màrie na námestí. 
Svedči o tom privilégium jeruzalemského arcibiskupa 

50  Eadem, op. cit., s. 181–185.
51  H. Ruciński, Prowincja saska na Spiszu do 1412 roku (Na tle przemian 

społecznych i ustrojowych w komitacie spiskim i na obszarach przyległych), Białystok 
1983, s. 336–337.

52  Podolínec. 700 rokov mestských práv, Podolínec, b. r. v., s. 5. Ide o populár-
ne spracovanie autorstva I. Chalupeckého a J. Beňka, v ktorom sú viaceré chyby.

53  Ibidem, s. 7 i 9.
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niem, że królem czeskim jest od pięciu, zaś polskim 
od dwóch lat55. Dokument ten rozwiewa wszelkie wąt-
pliwości.

Wydarzenie to było przełomowe w procesie utraty 
przez Polskę zwierzchności nad Podolińcem. Już w 1304 
niechętni Görgeyom Omodejowie, którzy udzielili 
Władysławowi Łokietkowi walnej pomocy w walkach 
z Przemyślidami o odzyskanie tronu krakowskiego, za-
jęli Gniazda i Lubowlę. Z kolei w 1308 r. syn palaty-
na Omodeja Jan lokował Nową Lubowlę i przyłączył 
Gniazda i Lubowlę do Węgier, natomiast wójt - sołtys 
Henryk pojawia się w źródłach po raz ostatni w 1315 
r. Najprawdopodobniej po tej dacie również Podoliniec 
przeszedł pod panowanie węgierskie.

Spośród miast, które w XIII i XIV w. na pograniczu 
polsko-węgierskim dostały prawo miejskie, znaczącą 
rolę odegrały trzy. Nowy Sącz dzięki bardzo dogodne-
mu położeniu przeżył burzliwy rozwój. Współcześnie, 
podobnie jak w średniowieczu, ważnym węzłem dro-
gowym i kolejowym. Dziś jest jednym z największych 
miast województwa małopolskiego.

Nowy Targ też powstał u zbiegu szlaków z Kra-
kowa na Spisz i Orawę. Ponadto nie miał w pobliżu 
konkurencyjnych ośrodków. Podobny do Nowego 
Targu ośrodek w Żywcu nie należał aż do 1456 r. 
do Polski. Był też od Nowotarszczyzny oddzielony 
Górną Orawą. Pewien rozwój miasta nastąpił jednak 
dopiero w XVI w., gdy nasiliły się procesy osadnicze 
na Podhalu. Powstające wsie stały się zapleczem No-
wego Targu. Również fakt, że od XV w. został sie-
dzibą starosty, był dla miasta o tyle ważny, że stało 
się ono ośrodkiem administracyjnym dla sporego 
obszaru, zwanego od XIX w. Podhalem. Zakopane 
zaczęło przeżywać gwałtowny rozwój od końca XIX 
w., miasto to miało jednak charakter uzdrowiskowo-
-turystyczny, sportowy i kulturalny. Mimo że liczeb-
nie przerosło Nowy Targ, nie mogło już zachwiać jego 
pozycją, tym bardziej że dzięki dogodnemu położeniu 
Nowy Targ jest bardzo ważnym węzłem turystycznym, 
skąd szlaki turystyczne rozbiegają się do wszystkich 
zakątków Karpat Zachodnich. Miasto znane jest też 
ze słynnych jarmarków czwartkowych, na które klien-
tela ściąga nie tylko ze znacznych obszarów Polski, 
ale również ze Słowacji. Handel jest jedną z ważniej-
szych podstaw gospodarczych Nowego Targu.

Podoliniec, mający swe początki być może w XI w.,
osada, która już w 1235 r. miała swój kościół, oto-
czona miejscowościami, w których w końcu XIII w. 
też istniały kościoły, zawdzięczał swój rozwój głów-

55  KdMp II, nr 540.

Bazyla arménskeho obradu, vydané v tomto roku v Ríme, 
v ktorom spomínaný hodnostár na prosby krakovského 
biskupa Jána Muskatu udelil odpustky všetkým tým, kto-
rí pomôžu budovať kostol PM v Podolínci. Tento doku-
ment nerozhoduje definitívne o cirkevnej príslušnosti Po-
dolínca, keďže jeruzalemský arcibiskup nemohol vedieť, 
či Podolínec patril do krakovskej diecézy alebo si Mus-
kata iba privlastnil právo zvrchovanosti nad Podolíncom. 
Rovnako Adrienne Körmendy i Janusz Kurtyka sú však 
presvedčení o cirkevnej nadriadenosti Muskatu, horlivé-
ho prívrženca Václava II., nad Podolíncom54. Ich názory 
zdôvodňuje listina Václava II. z roku 1301.

13. decembra 1301 v Prahe kráľ Čiech a Poľska ude-
lil Jordanovi Görgeymu, grófovi spišských Sasov za jeho 
zásluhy dve svoje obce ležiace v sączskej zemi – Hniezd-
ne (Gnezna) a Ľubovňu (Luble) s poznamenaním, že čes-
kým kráľom je päť a poľským dva roky55. Tento doku-
ment odstraňuje všetky pochybnosti.

Táto udalosť bola prelomová v procese straty zvr-
chovanosti Poľska nad Podolíncom. Omodejovci, ktori 
poskytli Vladislavovi Lokietkovi značnu pomoc v bo-
joch s Přemyslovcami o získanie krakovského trónu, ne-
priateľsky naladeni voči Gögeyovcom, už v roku 1304 
obsadili Hniezdne i Ľubovňu a v roku 1308 syn palatina 
Omodeja Ján lokoval Novú Ľubovňu a pripojil Hniezdne 
a Ľubovňu k Uhorsku. Na druhej strane richtar – šoltýs 
Henrik sa objavuje naposledy v prameňoch v roku 1315. 
Najpravdepodobnejšie po tomto dátume taktiež Podolí-
nec prešiel pod uhorskú moc.

Spomedzi miest, ktoré v 13. a 14. storočí na uhorsko-
poľskom pohraničí dostali mestské právo, významnú rolu 
odohrali tri. Nowý Sącz vďaka veľmi výhodnej polohe 
prežil búrlivý rozvoj. Je tiež, podobne ako v stredoveku, 
významným dopravným uzlom. V súčasnosti je jedným 
z najväčších miest Malopoľského kraja. 

Nowy Targ tiež vznikol na križovatke ciest z Kra-
kova na Spiš a Oravu. Navyše, nemal nablízku konku-
renčné strediská. Stredisko v Żywci, podobné Nowému 
Targu, nepatrilo až do roku 1456 k Poľsku. Bolo tiež 
od Nowotarska oddelené Hornou Oravou. Určitý roz-
voj mesta nastúpil až v 16. storočí, keď sa zintenzívnili 
osídľovacie procesy na Podhalí. Vzniknuté obce sa stali 
zázemím Nowého Targu. Aj fakt, že od 15. storočia bol 
sídlom starostu, bol pre mesto natoľko dôležitý, že sa stalo 
administratívnym strediskom pre veľké územie, nazývané 
od 19. storočia Podhalím. Až od konca 19. storočia začalo 
zaznamenávať rýchly rozvoj Zakopané, ktoré však malo 
charakter kúpeľno-turistický, športový a kultúrny. Nap-

54  Eadem, op. cit., s. 60; idem, op. cit., s. 493 i 498. 
55  KdMp II, nr 540.
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nie położeniu na jednym z najważniejszych szlaków 
łączących północ z południowo-wschodnią Europą, 
na przełęczy karpackiej wzdłuż Popradu. Jednak 
i inne miejscowości leżały na tym szlaku, a nie rozwi-
nęły się. Dodatkową okolicznością było położenie Po-
dolińca na południowym krańcu dominium sądeckie-
go księżnej Kingi i założonego przez nią klasztoru 
klarysek w Starym Sączu. Przede wszystkim jednak 
zaważył fakt, że Podoliniec znajdował się na grani-
cy polsko-węgierskiej w miejscu, w którym krzyżo-
wały się interesy Polski, Węgier i Czech. Powstała 
niewiele później Muszyna już nie miała tego atutu. 
Kinga co najmniej od lat siedemdziesiątych XIII w. 
obdarowywała Podoliniec licznymi przywilejami. Na-
śladował ją król czeski Wacław II, książę krakowski 
i sandomierski a niedługo król polski, udzielając Po-
dolińcowi praw miejskich z wyjątkowym raczej pod 
koniec XIII w. prawem składu włącznie. Najazdy ta-
tarskie i walki o koronę węgierską między Karolem 
Robertem a ostatnimi Przemyślidami, choć przyniosły 
liczne szkody, nie zahamowały rozwoju Podolińca. 
Po przejściu Podolińca w drugim dziesięcioleciu XIV 
w. pod panowanie Węgier władcy węgierscy nadal 
się nim opiekowali, dzięki czemu stał się swobod-
nym królewskim miastem i jednym z najważniejszych 
ośrodków miejskich we wschodniej części byłych 
Górnych Węgier. Ciosem dla Podolińca było utworze-
nie starostwa spiskiego po 1412 r. i ustanowienie cen-
trum administracyjnego tego starostwa w pobliskiej 
Starej Lubowli, gdzie Omodejowie około 1307 r. za-
częli stawiać Zamek Lubowelski. Na Zamku urzędo-
wali starostowie56. Odtąd Podoliniec zaczął wyraźnie 
przegrywać w konkurencji z Lubowlą. 

Utworzenie w Podolińcu przed połową XVII w. 
słynnego kolegium pijarskiego miało istotne znacze-
nie w dziele podnoszenia poziomu kulturalnego oraz 
rekatolicyzacji pogranicza małopolsko-słowackiego. 
Mniej ważne było dla rozwoju samego miasta. W 19. w.
po upadku kolegium oraz w skutek odcięcie od no-
wych ważnych tras komunikacyjnych (linia kolejowa 
Koszyce – Bohumin) i braku rewolucji przemysłowej, 
która do Podolińca nie dotarła, miasto ostatecznie 
utraciło szansę na dalszy rozwój gospodarczy. Utra-
ciło też status miasta. Dzięki temu jednak nie uległa 
zniszczeniu średniowieczna zabudowa miejska z jego 
wspaniałymi zabytkami. W 1968 r. Podoliniec odzy-
skał prawa miejskie, a w 1991 r. został ogłoszony mia-
stem zabytkowym i jest atrakcją turystyczną.

56  Szczegółowo o początkach Zamku Lubowelskiego – M.Števik, M. Tim-
ková, Dejiny hradu Ĺubovňa, Stará Ĺubovňa 2005, s. 15–17.

riek tomu, že počtom prevýšilo Nowy Targ, nemohlo už 
otriasť jeho pozíciou, tým skôr, že vďaka výhodnej polo-
he je Nowy Targ veľmi dôležitým turistickým centrom, 
odkiaľ sa turistické trasy rozbiehajú do všetkých zákutí 
Západných Karpát. Mesto je tiež známe slávnymi štvrt-
kovými jarmokmi, na ktoré sa klientela schádza nielen 
z rozsiahlej oblasti Poľska, ale tiež zo Slovenska. Ob-
chod je jedným z významnejších hospodárskych základov 
Nowého Targu. 

Podolínec siahajúci svojimi počiatkami možno do 11. 
storočia, osada, ktorá už v roku 1235 mala svoj kostol, 
obkolesená sídlami, v ktorých na konci 13. storočia tiež 
existovali kostoly, vďačil za svoj rozvoj hlavne polohe 
na jednej z najvýznamnejších ciest spájajúcich sever s ju-
hovýchodnou Európou, w karpatskom priesmyku pozdĺž 
Popradu. Avšak i iné sídla ležali na tejto ceste, a nerozvi-
nuli sa. Ďalšou okolnosťou bola poloha Podolínca na juž-
nom okraji sączského domínia kňažnej Kunigundy i ňou 
iniciované založenie kláštora klarisiek v Starom Sączi. 
Nadovšetko ale zavážil fakt, že Podolínec sa nachádzal 
na poľsko-uhorskej hranici, na mieste, kde sa križovali 
záujmy Poľska, Uhorska a Čiech. Neskôr vzniknutá Mus-
zyna už nemala tieto prednosti. Kunigunda prinajmenšom 
od sedemdesiatych rokov 13. storočia obdarovala Podo-
línec mnohými privilégiami. Nasledoval ju český kráľ 
Václav II., krakovské a sandomierske knieža a onedlho 
poľský kráľ, udeľujúc Podolíncu mestské práva vráta-
ne práva skladu, výnimočného na konci 13. storočia. Hoci 
tatárske vpády a boje o uhorskú korunu medzi Karolom 
Róbertom a poslednými Přemyslovcami spôsobili mnohé 
škody, nezastavili rozvoj Podolínca. Po prechode Podo-
línca v druhom desaťročí 14. storočia pod uhorskú moc, 
uhorskí panovníci naďalej podporovali Podolínec, vďaka 
čomu sa stal slobodným kráľovským mestom a jedným 
z najdôležitejších mestských stredísk vo východnej časti 
bývalého Horného Uhorska. Vážne dôsledky pre Podo-
línec malo po vytvorení spišského starostovstva po roku 
1412 utvorenie administratívneho centra tohto staros-
tovstva v blízkej Starej Ľubovni, kde Omodejovci okolo 
roku 1307 začali budovať Ľubovniansky hrad. Na hrade 
úradovali starostovia56. Odvtedy Podolínec začal výrazne 
prehrávať v konkurencii s Ľubovňou. 

Vybudovanie slávneho piaristického kolégia v Po-
dolínci pred polovicou 17. storočia malo podstatný vý-
znam z pohľadu vzrastu kultúrnej úrovne i rekatolizácie 
malopoľsko-slovenského pohraničia. Menej významné 
bolo pre rozvoj samotného mesta. V 19. storočí, po úpad-
ku kolégia, ako aj v dôsledku nenapojenia sa na nové 

56  Podrobne o počiatkoch Ľubovnianskeho hradu – M. Števík, M. Timková 
Dejiny hradu Ľubovňa, Stará Ľubovňa 2005, s. 15–17.
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Wykaz nazw urzędowych miejscowości na Słowacji 
występujących w tekście:

1.  Biała Spiska – Spišská Belá
2.  Budzin – Buda (Budapest)
3.  Buszowce – Bušovce
4.  Drużbaki Niżne/Wyżne – Nižné/Vyšné Ružba-

chy
5.  Gniazda – Hniezdne
6.  Kieżmark – Kežmarok
7.  Koszyce – Košice
8.  Małdur – Podhorany
9.  Nowa Lubowla – Nová Ľubovňa

10.  Pławiec – Plaveč
11.  Podoliniec – Podolinec
12.  Soliwar – Solivar
13.  Stara Lubowla – Stará Ĺubovňa
14.  Stara Wieś Spiska – Spišská Stará Ves
15.  Trenczyn – Trenčin
16.  Żakowce – Žakovce 

Niniejsze opracowanie ukaże się w obszerniejszej 
wersji pod tytułem: Lokacje miast na byłym pograniczu 
polsko-węgierskim w Karpatach Zachodnich. Okoliczno-
ści uzyskania prawa miejskiego i jego skutki dla dalszego 
rozwoju tych miejscowości.

dôležité komunikačné trasy (železničná trať Košice 
– Bohumín) a chýbajúcej priemyselnej revolúcie, ktorá 
Podolínec obišla, mesto nakoniec stratilo šancu na ďal-
ší hospodársky rozvoj. Stratilo tiež štatút mesta. Vďa-
ka tomu ale nebola zničená stredoveká zástavba mesta 
s jeho prekrásnymi pamiatkami. V roku 1968 Podolínec 
znovunadobudol mestské práva, v roku 1991 tu bola vyh-
lásená mestská pamiatková rezervácia. Stal sa turisticky 
atraktívnym mestom.

Zoznam úradných názvov sídiel na Slovensku vy-
skytujúcich sa v texte:

1. Biała Spiska – Spišská Belá
2. Budzin – Buda (Budapešť)
3. Buszowce – Bušovce
4.  Drużbaki Niżne/Wyżne – Nižné/Vyšné Ružba-

chy
5. Gniazda – Hniezdne
6. Kieżmark – Kežmarok
7. Koszyce – Košice
8. Małdur – Podhorany pri Kežmarku
9. Nowa Lubowla – Nová Ľubovňa

10. Pławiec – Plaveč
11. Podoliniec – Podolínec
12. Soliwar – Solivar
13. Stara Lubowla – Stará Ľubovňa
14. Stara Wieś Spiska – Spišská Stará Ves
15. Trenczyn – Trenčín
16. Żakowce – Žakovce

Táto štúdia bude publikovaná v širšom rozsahu pod 
názvom: Lokácie miest na bývalom poľsko-uhorskom 
pohraničí v Západných Karpatoch. Okolnosti získania 
mestského práva i jeho dôsledky pre ďalší rozvoj týchto 
sídiel.

Preklad: Miroslav Števík
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Ivan Chalupecký

Migracja międzynarodowa i wybitne 
postacie Spisza

Gdy o Spiszu mówimy jako o regionie wieloetnicz-
nym i wielokulturowym, to mamy na myśli przede wszyst-
kim Spisz do połowy XX w. Do naszych czasów z tej wie-
loetniczności pozostało, niestety, niewiele. Po 1918 r. ze 
Spisza odeszło wielu Węgrów, w 1938 r. musieli opuścić 
go Czesi, w latach 1942-1944 w tragicznych okolicznoś-
ciach przestała istnieć żydowska grupa etniczna, a w latach 
1944-1946 ze Spisza zostali wysiedleni Niemcy, którzy 
tworzyli największą i najstarszą grupę narodowościową. 
Pozostało tylko niewielu Rusinów, Górali, natomiast przy-
było bardzo wielu Romów, będących obecnie najliczniej-
szą po Słowakach grupę etniczną. W dziejach Spisza jego 
wieloetniczność odgrywała bardzo ważną rolę i to właśnie 
jej możemy zawdzięczać gospodarczy i kulturalny rozwój 
regionu1. Należy podkreślić, że narodowości i grupy et-
niczne żyły w zgodzie, respektując siebie wzajemnie.

Do tego, aby ludzie osiedlali się w danym miejscu 
niezbędne są odpowiednie warunki. Na pierwszym miej-
scu należy wymienić możliwość utrzymania się, czy to 
dzięki ziemi, czy też uprawianiu rzemiosła lub wykony-
waniu innego zajęcia. Ponadto odpowiednie otoczenie 
prawne, kulturowe i gospodarcze, które emigranta chęt-
nie zaakceptuje i pozwoli mu na realizowanie się w in-
teresującej go dziedzinie. To wszystko na Spiszu istniało 
już od średniowiecza, także korzystne warunki naturalne. 
W XII–XIII w. kraina o warunkach sprzyjających rozwo-
jowi rolnictwa była zasiedlona w niewielkim stopniu. Wie-
le zalesionych terenów po wykarczowaniu drzew można 
było zamienić na grunty uprawne. Wykorzystali to liczni 
koloniści, zwłaszcza z krajów niemieckich, poszukujący 
nowych terenów, na których mogliby osiąść. Znaleźli je 
na Spiszu. Do tego doszły liczne przywileje nadane im 
przez królów węgierskich, które pozwoliły na inkultura-
cję (zapuszczenie korzeni) w nowej ojczyźnie. Niezwykle 
cenny był przywilej Stefana V z 1271 r., gwarantujący im 
samorząd, wolność osobistą, swobodne korzystanie z zie-
mi, lasów, łąk i rzek oraz inne przywileje gospodarcze. 
Wielu kolonistów niemieckich osiadło tu na stałe, a ich 
potomkowie zamieszkiwali na Spiszu aż do końca drugiej 
wojny światowej. Bogate miejscowe zasoby rud przycią-
gały również górników. Osiedlili się oni głównie w rejonie 
Gelnicy i przez stulecia zajmowali się górnictwem i prze-
twórstwem metali. 

1 I. Chalupecký, Spiš – polykultúrna oblasť. [w:] „Musicologia Slovaca et 
europaea”, XIX, 1994, s. 11–19.

Ivan Chalupecký

Medzinárodná migrácia a významné 
osobnosti Spiša

Keď hovoríme o Spiši ako o multietnickej a mul-
tikultúrnej oblasti, máme na mysli najmä Spiš do po-
lovice 20. storočia. Do súčasnosti z tejto multietnicity 
ostalo, žiaľ, málo. Po roku 1918 odišli zo Spiša mnohí 
Maďari, v roku 1938 ho museli opustiť Česi, v rokoch 
1942–1944 tragicky zaniklo židovské etnikum a v ro-
koch 1944–1946 boli zo Spiša vyhnaní aj Nemci, ktorí 
tvorili najväčšiu a najstaršiu národnostnú skupinu. Os-
tali len nemnohí Rusíni, Gorali a veľmi sa rozmnožili 
Rómovia, ktorí tu dnes po Slovákoch predstavujú naj-
početnejšie etnikum. V dejinách však multietnicita Spi-
ša hrala významnú úlohu a práve jej môžeme ďakovať 
za jeho hospodársky a kultúrny rozvoj1. Treba pozna-
menať, že národnosti a etniká žili vo vzájomnej zhode 
a vo vzájomnom rešpekte.

Pre to, aby sa ľudia usadzovali v niektorej ob-
lasti, sú potrebné isté predpoklady. Na prvom mieste 
je to možnosť obživy, či už prostredníctvom pôdy, ale-
bo vykonávania remesla či niektorého iného povolania. 
Na druhej strane je príslušné právne, kultúrne a hos-
podárske prostredie, ktoré imigranta vďačne príjme 
a ktoré mu umožní sa realizovať v oblasti jeho záujmu. 
To všetko na Spiši už od stredoveku existovalo. Boli 
tu vhodné prírodné podmienky. Krajina s dobrými pod-
mienkami pre poľnohospodárstvo bola v 12.–13. storočí 
pomerne riedko osídlená a bolo tu mnoho zalesnených 
plôch, z ktorých sa klčovaním dala získať poľnohos-
podárska pôda. To využili v 12.–13. storočí početní 
kolonisti najmä z nemeckých oblastí, ktorí sa vybrali 
hľadať novú pôdu, na ktorej sa mohli usadiť. Na Spiši 
ju našli. K tomu však dostali od uhorských kráľov rôzne 
výsady, ktoré im inkulturáciu v novej vlasti umožnili. 
Mimoriadne bolo privilégium uhorského kráľa Štefana 
V. z roku 1271, ktoré im zaručilo samosprávu, osob-
nú slobodu, slobodné užívanie pôdy, lesov, lúk a riek 
a ďalšie hospodárske výsady. Mnohí z nich sa tu usadili 
a ich potomkovia žili na Spiši do konca 2. svetovej voj-
ny. Spiš so svojím rudným bohatstvom sa však hodil 
aj pre baníkov. Tí sa usadili najmä v oblasti Gelnice 
a po stáročia sa zaoberali baníctvom a spracovávaním 
kovov. Cez Spiš však viedli aj významné cesty medzi-
národného obchodu, ktorými prechádzali so svojím to-
varom mnohí kupci. 

1 I. Chalupecký, Spiš – polykultúrna oblasť. [w:] „Musicologia Slovaca et 
europaea”, XIX, 1994, s. 11–19.
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Przez Spisz prowadziły również ważne międzynaro-
dowe trakty handlowe, którymi liczni kupcy wędrowali 
z towarami.

Przywilej nadany Sasom spowodował powstanie 
gęstej sieci miast, w których osiedliło się wielu kupców 
i rzemieślników. Dzięki temu na Spisz dotarli nie tylko 
ludzie aktywni i przedsiębiorczy. Wraz nimi trafił tak-
że kapitał, który mogli tutaj pomnażać. Wiadomo, że 
na Spiszu istniały również warunki korzystne dla inteli-
gencji, zarówno świeckiej, jak i duchownej. Przybywali 
więc tutaj m.in. uczeni księża, nauczyciele, lekarze, far-
maceuci i wielu z nich osiadło tu na stałe. Rzemieślnicy, 
kupcy, przedstawiciele inteligencji osiedlali się głównie 
w miastach, zwłaszcza w tych najważniejszych: Lewo-
czy, Kieżmarku, Gelnicy, Sobocie Spiskiej. Nawiązano 
również ścisłe kontakty z Krakowem, Wrocławiem oraz 
z innymi rejonami Śląska, Austrii i krajów niemieckich. 
Naturalnym więc zjawiskiem była migracja dwukierun-
kowa. Nie tylko cudzoziemcy osiedlali się na Spiszu, ale 
również Spiszacy osiadali w miastach Węgier i innych 
sąsiednich krajów. Prześledzenie migracji pod kątem wy-
bitnych postaci, które przybyły na Spisz lub ze Spiszu się 
wywodziły, wymagałoby specjalnych badań, a ich wyni-
kiem byłaby wielotomowa monografia. Dlatego chcemy 
tej tematyki przynajmniej dotknąć, wskazać i wytyczyć 
jedną z dróg, którą mogliby podążyć przyszli badacze.

Z imigracją z zagranicy jest związane już samo 
zasiedlanie Spisza w XIII w. Nie chodzi przy tym tyl-
ko o wspomnianych już wcześniej Sasów, którzy osiedli 
na Spiszu. W tym czasie ludnością różnego pochodze-
nia Spisz zasiedliło kilka znanych rodów szlacheckich, 
które otrzymały tutaj majątki jako cudzoziemcy. Chodzi 
przede wszystkim o Berzeviczych, którzy dużą część 
północnego Spisza zyskali już w 1209 r., a później, 
w drugiej połowie XIII w. kolejne rozległe tereny. Be-
rzeviczy pochodzili z Meráno, a na Węgry przybyli wraz 
z żoną króla węgierskiego Andrzeja II Gertrudą2. W XIII 
w. członkowie rodziny, której siedzibą początkowo była 
Wielka Łomnica, skolonizowali dużą część północnego 
Spisza, przez co granicę Węgier przesunęli na północ, aż 
nad Dunajec3. Drugą rodziną, która uczestniczyła w ko-
lonizacji środkowego i północnego Spisza, byli Görgey-
owie, którzy przybyli tutaj z Niemiec. Zasiedlili oni zie-
mie na wschód od dóbr Berzeviczych, między Popradem 
i Dunajcem. Także trzecia rodzina, która miała znaczny 
udział w kolonizacji Spisza, Mariássyowie, dotarła tutaj 
spoza Spisza, a mianowicie z Węgier. 

2 I. Chalupecký, Najstaršia šľachta na Spiši, [w:] K. Štulrajterová,  (zebr.): 
Najstaršie rody na Slovensku. Bratislava 1994, s. 77–80.

3 S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiźu do połowy XIV 
wieku Kraków 1909.

Keďže privilégium pre Sasov umožnilo vznik  hus-
tej siete miest, mnohí kupci, ale aj remeselníci, sa v nich 
usadili. Tým sa na Spiš dostali nielen aktívni a podni-
kaví ľudia, ale s nimi aj kapitál, ktorý tu mohli rozmno-
žovať. Je samozrejmé, že podmienky boli výhodné aj 
pre inteligenciu, či už klerického alebo svetského po-
stavenia. Tak sem prichádzali aj učení kňazi, učitelia, 
lekári, lekárnici a iné osobnosti a mnohé tu natrvalo 
ostali. Remeselníci, kupci i inteligencia sa usadzovali 
predovšetkým v mestách, najmä v najvýznamnejších 
spišských mestách: v Levoči, Kežmarku, Gelnici, Spiš-
skej Sobote. Tak sa vytvorili aj úzke obchodné vzťahy 
najmä s Krakovom, Vroclavom, ale aj s inými oblas-
ťami Sliezska, Rakúska či nemeckých krajín. Je priro-
dzené, že migrácia bola obojsmerná. Nielen cudzinci 
sa usadzovali na Spiši, ale aj Spišiaci v iných mestách 
Uhorska či susedných krajín. Sledovať migráciu s dôra-
zom na významné osobnosti, ktoré na Spiš prišli alebo 
z neho odišli, by si vyžiadalo osobitný výskum a jeho 
výsledkom by bola viaczväzková monografia. Preto 
chceme sa tejto problematiky aspoň stručne dotknúť 
a naznačiť jednu z ciest, ktorou by sa budúci výskum 
mohol uberať.

Už samotné osídlenie Spiša v 13. storočí je spojené 
s imigráciou z cudziny. Nejde len o spomenutých Sasov, 
ktorí sa na Spiši usadili. Spiš osídlilo v tomto období 
obyvateľstvom rôzneho pôvodu niekoľko významných 
šľachtických rodov, ktoré tu dostali majetky ako cu-
dzinci. Ide predovšetkým o rod Berzeviczyovcov, ktorý 
dostal v podstate veľkú časť severného Spiša už v roku 
1209 a neskôr, v druhej polovici 13. storočia ďalšie roz-
siahle územia. Rod pochádzal z okolia Meránu a došiel 
do Uhorska v súvislosti s manželkou uhorského kráľa 
Ondreja II. Gertrúdou2. Behom 13. storočia členovia 
rodu, ktorých sídlom bola spočiatku Veľká Lomnica, ko-
lonizovali veľkú časť severného Spiša, čím posunuli hra-
nicu Uhorska na sever až na Dunajec3. Druhý rod, ktorý 
sa kolonizácie stredného a severného Spiša zúčastnil, boli 
Görgeyovci, ktorí sem došli tiež z Nemecka. Oni osídlili 
územie východne od Berzeviczyovcov, medzi Popradom 
a Dunajcom. Aj tretí rod, ktorý sa na osídľovaní Spiša 
podstatnou mierou zúčastnil, Máriássyovci, došiel sem 
z oblasti mimo Spiša, z Maďarska. Všetky tri rody sa 
na Spiši udržali do 19., resp. 20. storočia4. 

Z nich vyšlo mnoho významných osobností. Spo-
meňme len politika a národohospodára európskeho výz-

2 I. Chalupecký, Najstaršia šľachta na Spiši. [w:] K. Štulrajterová, (zebr.): 
Najstaršie rody na Slovensku. Bratislava 1994, s. 77–80.

3 S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiźu do połowy XIV 
wieku. Kraków 1909.

4  Viď pozn. č. 2 a 3.
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Wszystkie trzy rodziny utrzymały się na Spiszu do 
XIX, lub XX w4. Wywodzi się z nich wiele wybitnych 
postaci. Wymieńmy jedynie polityka i ekonomistę rangi 
europejskiej Gregora Berzeviczyego (1763–1822)5, ge-
nerała wojsk powstańczych w latach 1848/1849 Artúra 
Görgeya (1818–1916)6, czy biskupa i prepozyta spiskiego 
Alexandra Máriássyego (1689–1755)7. Także później na 
Spiszu osiadły znane rodziny. Wiele z nich zostało wy-
partych z południowych części Węgier przez ekspansję 
osmańską. W XVII w. byli to osiadli w Strażkach pod 
Kieżmarkiem Horváth-Stansithowie, zasłużeni szcze-
gólnie dla rozwoju szkolnictwa ewangelickiego i oświaty8, 
w XVII w. rodzina Csákyich, której członkowie przez po-
nad dwa stulecia pełnili funkcje głównych żupanów i mieli 
decydujący wpływ na rekatolizację Spisza.

Na Spisz przybywały także inne osobistości i rodzi-
ny. Niektóre z nich pozostawiły po sobie znaczące pra-
cownie i dzieła. Do nich na przykład należą Gaalowie, 
których korzeni należy poszukiwać we Francji. Około 
1367 r. Konrad Gaal w Nowej Wsi Spiskiej, która mia-
ła bogate kopalnie, a więc pod dostatkiem także metali, 
założył odlewnię, z której do dzisiaj zachowało się wie-
le dzwonów, a przede wszystkim gotyckich chrzcielnic. 
Pracownia funkcjonowała do końca XV w9.

Jeśli chodzi o pojedyncze postacie, to od XVI w. 
ich losy można śledzić na przykładzie najważniejszego 
miasta Spisza – Lewoczy. Wprawdzie jej archiwum z po-
wodu pożaru zachowało się tylko od 1550 r., ale w tym 
czasie była ona jeszcze znaczącym ośrodkiem kultural-
nym i gospodarczym nie tylko Spisza, ale także całych 
Węgier. Imigrację do miasta można prześledzić zwłasz-
cza na podstawie ewidencji przyjęć do prawa miejskie-
go. Wynika z niej, że w latach 1551–1599 obywatelstwo 
miejskie w Lewoczy uzyskało 30 przybyszów z Niemiec, 
10 ze Śląska oraz 10 z Czech i Moraw. W latach 1590–
1599 obywatelstwo miejskie uzyskało 10 imigrantów 
z Austrii. Osiedlali się tutaj także ludzie ze Szwajcarii, 
z Polski (w latach 1620–1629 było ich 13), ale także 
z Siedmiogrodu, Szwecji, Szkocji, Holandii i Ukrainy10. 
Należy jednak zaznaczyć, że w wyniku ekspansji osmań-
skiej i spowodowanej odkryciami geograficznymi zmia-
ny kierunku europejskich traktów handlowych miasto 
w tym czasie zaczęło już podupadać.

4 Zobac przypis. 2 a 3.
5 É. Balázs, Berzeviczy Gergely a reform-politikus, Budapest 1967.
6 D. Kosáry, A Görgey-kérdés története, Budapest 1936.
7 M. Pirhalla, A szepesi prépostság vázlatos története, Levoča 1899, s. 

540–544.
8 S. Weber, Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja, Kežmarok 

1896.
9 J. Spiritza, Spišské zvony. Bratislava 1972, s. 37.

10 I. Chalupecký, K vývoju národnostnej štruktúry miest Spiša v rokoch 
1550–1650, [...] R. Marsina, (zebr.), Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 
1918. Bratislava 1984, s. 210–211. 

namu Gregora Berzeviczyho (1763–1822)5, generála 
povstaleckého vojska v rokoch 1848/49 Artúra Görgey-
ho (1818–1916)6 či biskupa a spišského prepošta Ale-
xandra Máriássyho (1689-1755)7. Aj neskôr sa na Spiši 
usadili významné rody. Mnohé z nich vytlačila osmanská 
expanzia z južných častí Uhorska. V 16. storočí to bol 
rod Horváth-Stansith, ktorý sa usadil v Strážkach pri 
Kežmarku a zaslúžil sa najmä o evanjelické školstvo 
a vzdelanosť8, v 17. storočí rod Csáky, ktorého členovia 
vyše dve storočia zastávali úrad hlavných županov a kto-
rý mal rozhodujúci vplyv na rekatolizáciu Spiša.

Na Spiš prichádzali aj iné osobnosti či rody, z kto-
rých niektoré zanechali za sebou významné dielne alebo 
diela. Medzi ne patrí napr. rodina Gaalovcov, ktorých 
pôvod možno hľadať vo Francúzsku. Okolo roku 1357 
založil v Spišskej Novej Vsi - ktorá mala aj bohaté bane 
a teda disponovala dostatkom kovov - Konrád Gaal zvo-
nolejáreň, z ktorej sa dodnes zachovalo mnoho zvonov 
a najmä gotických krstiteľníc. Dielňa pracovala do konca 
15. storočia9.

Pokiaľ ide o jednotlivé osobnosti, dobre ich možno 
sledovať na príklade najvýznamnejšieho mesta Spiša 
Levoče od 16. storočia. Jej archív sa síce v dôsledku po-
žiaru zachoval len od roku 1550, ale v tej dobe ešte bola 
významným hospodárskym a kultúrnym strediskom 
nielen Spiša, ale aj celého Uhorska. Imigráciu do mesta 
možno sledovať najmä na základe evidencie udelenia 
mestského práva. Z nej vyplýva, že v rokoch 1551–
1599 tu získalo mestské právo 30 obyvateľov z Nemec-
ka, 10 zo Sliezska a 10 z Čiech a Moravy. Z Rakúska 
získali mestské právo len v rokoch 1590–1599 desiati 
imigranti. Usadzovali sa tu však aj ľudia zo Švajčiarska, 
z Poľska (v rokoch 1620–1629 ich bolo 13), ale aj zo 
Sedmohradska, Švédska, Škótska, Holandska a z Ukra-
jiny10. Treba však poznamenať, že v uvedenom obdo-
bí už mesto upadalo v dôsledku osmanskej expanzie 
a zmeny smeru európskych obchodných ciest násled-
kom zámorských objavov.

Spomeňme na ilustráciu len niekoľko mien zo 
16. storočia. V roku 1527 sa v Levoči usadil Šebas-
tián Krupek, syn významného krakovského kupca 
Petra Krupeka. Šebastián sa zaradil nielen medzi naj-
bohatších občanov Levoče, ale bol tu aj kráľovským 
tridsiatkárom, členom mestskej rady a v rokoch 1549 

5 É. Balázs, Berzeviczy Gergely a reform-politikus. Budapest 1967.
6 D. Kosáry, A Görgey-kérdés története. Budapest 1936.
7 M. Pirhalla, A szepesi prépostság vázlatos története. Levoča 1899, s. 

540–544.
8 S. Weber, Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja, Kežmarok 1896.
9 J. Spiritza, Spišské zvony. Bratislava 1972, s. 37.

10 I. Chalupecký, K vývoju národnostnej štruktúry miest Spiša v rokoch 1550 
– 1650, [...] Marsina, Richard (zebr.): Národnostný vývoj  miest na Slovensku do roku 
1918. Bratislava 1984, s. 210–211.
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Dla ilustracji wymieńmy jedynie kilka nazwisk 
z XVI w. W 1527 r. w Lewoczy osiadł Sebastian Kru-
pek, syn znanego kupca krakowskiego, Petera Krupka. 
Został nie tylko jednym z najbogatszych obywateli Le-
woczy, ale był tu również królewskim poborcą podat-
ków, członkiem rady miejskiej, a w latach 1549–1551 
wójtem11. W Lewoczy działał także inny znany, przy tym 
najbogatszy kupiec krakowski, Erazm Bank, który w la-
tach 1544–1600 był właścicielem kamienicy na lewockim 
rynku (obecnie Plac Mistrza Pawła nr 40), a do kopalni 
w Olkuszu sprowadził specjalistę górniczego z Lewoczy, 
Jana Faigela12. Chyba najwybitniejszą postacią, która 
działała w Lewoczy w pierwszej połowie XVI w., jest 
światowego formatu rzeźbiarz, mistrz Paweł z Lewo-
czy. O jego życiu zachowało się stosunkowo mało da-
nych. Nie wiemy nawet, skąd przybył do Lewoczy. Już 
jako doświadczony rzemieślnik osiadł tutaj około 1500 r. 
i ożenił się z córką jednego ze znanych lewockich miesz-
czan. W Lewoczy pracował aż do śmierci, około 1540 
r.13 W 1567 r. obywatelstwo miejskie w Lewoczy uzyskał 
Bruno Brewer z Wittenbergi. Założył w mieście księ-
garnię, która przez długi czas była jedyną w całej rozle-
głej okolicy. Jego potomkowie w latach 1624–1754 byli 
właścicielami znanej drukarni, z której do 1700 r. wyszła 
połowa wszystkich książek wydanych na Słowacji. Jest 
ona uważana za najważniejszą w XVII w. drukarnię ksią-
żek na całych Węgrzech14. Warto też wspomnieć o funk-
cjonującej w Lewoczy szkole średniej. Jej poziom w spo-
sób istotny wzrósł dzięki programowi nauczania, który 
w 1589 r. opracował dla niej pochodzący z Jihlavy Jan 
Mylius, późniejszy jej rektor15. Z Lewoczy odszedł do 
Kieżmarku i w 1596 r. przygotował program nauczania 
także dla znanej szkoły kieżmarskiej16. O wielu postaciach 
z zagranicy, które osiadły w Lewoczy lub na Spiszu i swoim 
dziełem wpłynęły na jego życie kulturalne i gospodarcze, 
informują epitafia w kościele św. Jakuba w Lewoczy. Jedno 
z nich jest poświęcone Antoniemu Rhaellovi, który zmarł 
w 1612 r.

11 J. N.  Bobrowicz, (zebr.): Kaspra Niesieckiego Herbarz polski. Lipsk 
1839–1846, P. Horváth, Obchodné styky Levoče s Poľskom v druhej polovici 16. sto-
ročia. In: Historické štúdie, I, 1953, s. 111; K. Pieradska, Handel Krakowa z Węgrami 
w XVI  wieku. Kraków 1935.

12 I. Chalupecký, Die Bürgerhäuser von Leutschau/Levoča – Slowakei, [w:] 
Lamping, Heinrich (Hrsg.): Wandel und Beharrung. Frankfurter wirtschafts- und So-
zialgeographische Schriften, Heft 70., s. 266.

13 I. Chalupecký,  Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina, [w:]  
Biografi cké štúdie, 7, 1978, s. 109–129; Idem: Meister Paul von Leutschau – zu 
seinem Leben und Werk. [w:] Südostdeutsche Vierteljahrsblätter, 51, 2002, Heft 3, 
s. 233–238; J. Fajt,  – S. Roller, Majster Pavol z Levoče. In: Gotika. Dušan Buran 
a kolektív: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava 2003, s. 429–461.

14 J. Mišianik, Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava 1945;I. Chalupecký, 
Zur Geschichte der Wissenschaft und Technik in der Slowakei, [w:]  J. Meier,  (Hrsg.): 
Beiträge zur Kulturgeschichte der Deutschen in der Slowakei. Berlin 2006, s. 200.

15 I. Chalupecký, Vzdelanosť a kultúra spišských miest a mestečiek v XV–
XVIII storočí. In: Historický časopis, 35, 1987, s. 428.

16 J. Lipták, Geschichte des evang. Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark. 
Kežmarok 1933, s. 22.

a 1551 bol richtárom mesta11. V Levoči pôsobil aj ďal-
ší významný, dokonca najbohatší krakovský kupec 
Erazmus Bank, ktorý v rokoch 1544-1600 vlastnil 
dom na levočskom námestí (dnes Námestie Majstra 
Pavla č. 40) a uviedol do baní v Olkuszi levočského 
banského odborníka Jána Faigela12. Azda najzná-
mejšou osobnosťou, ktorá v Levoči pôsobila v prvej 
polovici 16. storočia, je rezbár svetového formátu 
Majster Pavol z Levoče. O jeho živote sa zachova-
lo pomerne málo údajov a tak ani nevieme, odkiaľ 
do Levoče prišiel. Usadil sa tu okolo roku 1500 už 
ako skúsený remeselník a umelec a oženil sa s dcé-
rou jedného významného levočského mešťana. Pôso-
bil tu až do svojej smrti okolo roku 154013. V roku 
1567 získal v Levoči mestské právo Bruno Brewer 
z Wittenbergu. V Levoči založil už vtedy kníhkupec-
tvo, ktoré dlho bolo jediným v celej širokej oblasti 
a jeho potomkovia mali v rokoch 1624–1754 v Levoči 
známu kníhtlačiareň, ktorá vydala do roku 1700 polo-
vicu všetkých kníh, ktoré vyšli na území Slovenska, 
a považuje sa za najvýznamnejšiu kníhtlačiareň celého 
Uhorska v 17. storočí14. V Levoči bola aj pozoruhodná 
stredná škola. Jej úroveň sa podstatne zvýšila novým 
študijným poriadkom, ktorý pre ňu vypracoval roku 
1589 Ján Mylius pochádzajúci z Jihlavy, ktorý sa stal 
jej rektorom15. Z Levoče odišiel do Kežmarku a aj pre 
známu kežmarskú školu vypracoval školský poriadok 
v roku 159616. Epitafy v Chráme sv. Jakuba v Levoči 
svedčia o mnohých osobnostiach, ktoré sa z cudziny 
v Levoči alebo na Spiši usadili a svojím dielom zasiah-
li do kultúrneho alebo hospodárskeho života Spiša. 
Jeden z nich je venovaný Antonovi Rhaellovi, ktorý 
zomrel v roku 1612. Pochádzal z Bavorska, z mesteč-
ka Schrobenhausen. Na Spiši sa stal významným pod-
nikateľom v oblasti hutníctva a neskór i jeho rodina, 
ktorú nazývali Rholl. Jedna  osada na Spiši sa dodnes 
nazýva Rolová Huta17. 

11 J. N.  Bobrowicz, (zebr.): Kaspra Niesieckiego Herbarz polski. Lipsk 
1839–1846, P. Horváth, Obchodné styky Levoče s Poľskom v druhej polovici 16. sto-
ročia. In: Historické štúdie, I, 1953, s. 111; Pieradska, K.: Handel Krakowa z Węgra-
mi w XVI  wieku. Kraków 1935.

12 I. Chalupecký, Die Bürgerhäuser von Leutschau/Levoča – Slowakei, [w:] 
Lamping, Heinrich (Hrsg.): Wandel und Beharrung. Frankfurter wirtschafts- und So-
zialgeographische Schriften, Heft 70., s. 266.

13 I. Chalupecký,  Rezbár Pavol z Levoče, jeho prostredie a rodina, [w:]  Bi-
ografi cké štúdie, 7, 1978, s. 109–129; Idem: Meister Paul von Leutschau - zu seinem 
Leben und Werk. In: Südostdeutsche Vierteljahrsblätter, 51, 2002, Heft 3, s. 233–238; 
J. Fajt,  – S. Roller, Majster Pavol z Levoče.  [w:] Gotika. Dušan Buran a kolektív: 
Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava 2003, s. 429–461.

14 J. Mišianik, Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava 1945;I. Chalupecký, 
Zur Geschichte der Wissenschaft und Technik in der Slowakei, [w:] J. Meier, (Hrsg.): 
Beiträge zur Kulturgeschichte der Deutschen in der Slowakei. Berlin 2006, s. 200.

15  I. Chalupecký, Vzdelanosť a kultúra spišských miest a mestečiek v 15.–
18. storočí. In: Historický časopis, 35, 1987, s. 428.

16 J. Lipták, Geschichte des evang. Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark. 
Kežmarok 1933, s. 22.

17 I. Chalupecký, Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin 1991, s. 94; P. Sedlák: 
Rollovci na východnom Slovensku. In: Z minulosti Spiša, 13., 2005, s. 73–96.
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Pochodził z Bawarii, z miasteczka Schrobenschausen. Na 
Spiszu on i jego rodzina, tutaj nosząca nazwisko Rholl, 
stali się znanymi przedsiębiorcami w branży hutniczej. 
Jedna z osad na Spiszu do dzisiaj nazywa się Rolová 
Huta17. W niniejszych rozważaniach nie bierzemy pod 
uwagę działających na Spiszu katolickich biskupów i ka-
noników, gdyż nie przybywali tutaj z własnej woli, ale byli 
delegowani. Ewangelicy natomiast swoich księży często 
powoływali z zagranicy. Wielu z nich pracowało na Spiszu 
bardzo długo. Pełnych 40 lat jako ksiądz, a później jako 
superintendent działał Peter Zabler (1578–1645), który 
urodził się w Niemczech, w miejscowości Grossenhein 
pod Miśnią (Meissen)18.

Jeśli mówimy już o Lewoczy, to należy zwró-
cić uwagę na fakt, iż wiele tutejszych rodzin i postaci 
sprawdziło się także poza granicami Spisza. Do nich 
należą Henckelowie i Thurzonowie. Pochodzący z Le-
woczy humanista, a w latach 1513–1522 także jej pro-
boszcz, Jan Henckel (1481–1539) w latach 1525–1531 
był nadwornym kaznodzieją królowej węgierskiej 
Marii, siostry cesarza Karola. W jej orszaku uczestni-
czył w odbywającym się w 1530 r. sejmie w Augsbur-
gu i często spotykał się z Erazmem z Rotterdamu. Od 
1531 r. był kanonikiem we Wrocławiu, gdzie w 1539 
r. zmarł19. Rodzina Thurzonów bardzo wysoką pozy-
cję zarówno w polityce, jak i w gospodarce, zdobyła 
dzięki współpracy z Fuggerami z Augsburga. W samej 
Lewoczy urodził się Jan Thurzo (1437–1508), który 
w 1465 r. został mieszczaninem krakowskim, a od 1477 
r. był członkiem krakowskiej rady miejskiej. Wspólnie 
ze swoim szwagrem, Janem Tesznarem, założył hutę 
miedzi w Mogile. Jego spółka prowadziła działalność 
gospodarczą w niemieckim Goslarze, a w 1494 r. Thu-
rzo razem z synem i Fuggerami założył międzynaro-
dową spółkę Ungarischer Handel, która w następnych 
pięćdziesięciu latach odgrywała ważną rolę w handlu 
międzynarodowym. Jego syn Jan został biskupem we 
Wrocławiu, Stanisław biskupem w Ołomuńcu, a Aleksy 
I nawet namiestnikiem królewskim20.

Na przykładzie Lewoczy w XVI i na początku 
XVII w. pokazaliśmy różnorodność ludzi, którzy się 
w niej osiedlili. Ale podobna imigracja miała miejsce 
także do innych miast, zwłaszcza do Kieżmarku, Gelni-
cy, Nowej Wsi Spiskiej, Soboty Spiskiej. 

17  I. Chalupecký, Chrám sv. Jakuba v Levoči. Martin 1991, s. 94; P. Sedlak, 
Rollovci na východnom Slovensku. [w:] Z minulosti Spiša, 13., 2005, s. 73–96.

18  I. Chalupecký, Významné evanjelické osobnosti Levoče. [w:] Pohľady do 
minulosti. Zborník prednášok z histórie II. Levoča 2002, s. 107–109.

19 M. Bodnárová, Ján Henckel a počiatky reformácie v Uhorsku. [w:] Pohľa-
dy do minulosti. Zborník prednášok z histórie IV. Levoča 2004, s. 21–30. 

20 M.  Skladaný, Ján Thurzo z Betlanoviec;. J.Tibenský,  (zebr.): Priekopníci 
vedy a techniky na Slovensku I. Bratislava 1986, s. 28–39; C. Wagner, Analecta Sce-
pusii sacri et profani, IV. Posonii et Cassoviae 1778, 61–154.

Katolíckych biskupov a kanonikov, ktorí pôsobili na Spiši, 
neberieme do úvahy, pretože sem väčšinou nedošli dobro-
voľne, ale boli sem dosadení. Evanjelici však svojich fa-
rárov povolávali často z cudziny a mnohí z nich tu potom 
veľmi dlho pôsobili. Plných 43 rokov v Levoči pôsobil ako 
farár a neskôr aj ako superitendent Peter Zabler (1578–
1645), ktorý sa narodil v Nemecku, v obci Grossenhain pri 
Meissene18.

Keď už hovoríme o Levoči, treba upozorniť na to, že 
aj mnohé tunajšie rody a osobnosti sa osvedčili za hrani-
cami krajiny. Takýmito rodmi sú Henckelovci a Thurzov-
ci. Levočský rodák, humanista a v rokoch 1513–1522 aj 
levočský farár Ján Henckel (1481–1539) bol v rokoch 
1525–1531 dvorným kazateľom uhorskej kráľovnej 
Márie, sestry cisára Karola V. V jej sprievode sa priamo 
zúčastnil na Augsburskom sneme v roku 1530 a často 
sa stýkal s Erazmom Rotterdamským. Od roku 1531 bol 
kanonikom vo Vroclave, kde aj v roku 1539 zomrel19. 
Levočský rod Thurzovcov to dotiahol veľmi vysoko ako 
v politike, tak aj v hospodárstve, najmä spoločným podni-
kaním s augsburgskými Fuggerovcami.  Priamo v Levoči 
sa narodil Ján Thurzo (1437–1508), ktorý sa stal v roku 
1465 krakovským mešťanom a od roku 1477 bol členom 
krakovskej mestskej rady. Spolu so svojim švagrom Já-
nom Tesznarom založil hutu na spracovanie medi v Mo-
gile. Jeho spoločnosť podnikala aj v nemeckom Goslari 
a v roku 1494 založil spolu so synom a s Fuggerovcami 
medzinárodnú spoločnosť Ungarischer Handel, ktorá zoh-
rala nasledujúcich 50 rokov významné miesto v európ-
skom obchode. Jeho syn Ján sa stal biskupom vo Vroclave, 
Stanislav biskupom v Olomouci a Alexius I. to dotiahol až 
na kráľovského miestodržiteľa20.

Na príklade Levoče v 16. a na začiatku 17. storočia 
sme ukázali hustotu i veľkú rôznosť ľudí, ktorí sa v nej usa-
dili. Podobná imigrácia zo zahraničia však bola aj do iných 
miest, najmä do Kežmarku, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, 
Spišskej Soboty. Časová obmedzenosť prednášky nám 
nedovoľuje ten proces sústavnejšie sledovať, preto po-
ukážeme len na niekoľko osobností alebo rodín, ktoré sa 
v neskorších storočiach na Spiši usadili a zaradili sa medzi 
európske osobnosti. Tu sa však núka nezabudnúť na jednu 
inštitúciu, ktorá v 17. storočí prišla na Spiš a tu zanechala 
významné kultúrne dedičstvo nielen pre Spiš a Uhorsko, 
ale aj pre Poľsko. Ide o rehoľu piaristov, ktorú v roku 
1642 v Podolínci usadil knieža Stanislav Lubomirski. 

18  I. Chalupecký, Významné evanjelické osobnosti Levoče. [w:] Pohľady do 
minulosti. Zborník prednášok z histórie II. Levoča 2002, s. 107–109.

19 M. Bodnárová, Ján Henckel a počiatky reformácie v Uhorsku. [w:]  Po-
hľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie IV. Levoča 2004, s. 21–30. 

20 M. Skladaný, Ján Thurzo z Betlanoviec. [w:]  J. Tibenský, (zebr.): Prie-
kopníci vedy a techniky na Slovensku I. Bratislava 1986, s. 28–39; C. Wagner, Anale-
cta Scepusii sacri et profani, IV. Posonii et Cassoviae 1778, 61–154.
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Ograniczenie czasowe referatu nie pozwala na bar-
dziej systematyczne prześledzenie tego procesu, dlate-
go też wskażemy jedynie kilka postaci lub rodzin, które 
w późniejszych stuleciach osiadły na Spiszu i zaliczają 
się do osobistości europejskich. W tym miejscu nie mo-
żemy zapomnieć o instytucji, która pojawiła się na Spiszu 
w XVII w. i pozostawiła po sobie znaczące dziedzictwo 
kulturowe, ważne nie tylko dla Spisza i Węgier, ale tak-
że dla Polski. Chodzi o zakon pijarów, który w 1642 r.
osadził w Podolińcu książę Stanisław Lubomirski. Do 
Podolińca pijarzy przybyli z Moraw, skąd wygnały ich 
wydarzenia wojny trzydziestoletniej i pozostali w nim 
praktycznie aż do 1919 r. Skład narodowościowy zako-
nu, szczególnie na początku, był bardzo zróżnicowany. 
Pierwszym rektorem był Włoch, 8 zakonników było 
Czechami lub Niemcami z Moraw, jeden pochodził 
z Niemiec, jeden z Austrii, było też wielu Słowaków 
i Węgrów. Później w składzie grona profesorskiego do-
minowali Polacy, a po nich Węgrzy21.

Wśród imigrantów dużą grupę stanowili artyści. 
Jednym z nich jest rzeźbiarz Krzysztof Kollmitz, który 
po bitwie pod Białą Górą w 1620 r. jako protestant zo-
stał wygnany z Moraw (Ołomuńca) i osiadł w Lewoczy, 
gdzie wykonał ambonę i wpłynął na rozwój artystyczny 
całego otoczenia miasta. W latach 1630–1647 w Lewo-
czy urodziło mu się siedmioro dzieci22. Jeszcze większy 
wpływ na rozwój sztuki barokowej Słowacji miał po-
chodzący ze Szwecji Olaf Engelholm, który w Lewo-
czy znalazł się na początku lat 90. XVII w. Wstąpił na 
służbę do jezuitów, którzy właśnie w tym czasie urzą-
dzali swój kościół. W latach 1694–1700 w pracowni 
stolarskiej Engelholma powstało kompletne barokowe 
wyposażenie świątyni23.

Gdy na początku XIX w. władze żupy spiskiej po-
stanowiły zbudować nowy, reprezentacyjny budynek 
administracyjny, Dom Żupny, rozpoczęły poszukiwa-
nia odpowiedniego architekta. Do zrealizowania tego 
zadania zaprosiły do Lewoczy z Egeru Antoniego Po-
volnégo (1775–1832), który pochodził z rodziny zna-
nego architekta, projektanta wielu obiektów w Egerze. 
A. Povolný zbudował w Lewoczy Dom Żupny, kościół 
ewangelicki i kilka innych obiektów, które należą do 
najważniejszych dzieł architektury klasycystycznej 
Słowacji24. Mówiąc o sztuce, nie możemy pominąć mala-

21  I. Chalupecký, Kolegium Pijarów w Podolińcu miejscem przenikania się 
kultur między Polską a Słowacją. [w:] A. Kroh, Spisz, wielokulturowe dziedzictwo. 
Sejny 2000, s. 80.

22 C. Kompanyik, Sz. Jakabról czímzett Lőcsei plebányai templom rövid 
leírása. Levoča 1891, s. 20-21.

23 B. Baranyai, Mesterek és műhelyek az észekkelet-Magyarországi barokk 
szobrászatban. [w:] G. Galavics, (red.): Magyarországi reneszánsz és barokk. Buda-
pest 1975, s. 313–450.

24  Slovenský biografi cký slovník IV.  Martin 1990, s. 530.

Do Podolínca došli z Moravy, odkiaľ ich udalos-
ti tridsaťročnej vojny vyhnali, a ostali tu prakticky až 
do roku 1919. Aj ich národnostné zloženie bolo najmä 
na začiatku veľmi pestré. Prvým rektorom bol Talian, 8 
rehoľníci boli Česi alebo Nemci z Moravy, jeden pochá-
dzal z Nemecka, jeden z Rakúska a bolo aj viac Slovákov 
alebo Maďarov. Neskôr profesorskému zboru dominova-
li Poliaci, po nich Maďari21.

Veľkú časť medzi imigrantmi zo zahraničia tvorili 
umelci. Jedným z nich je sochár Krištof Kollmitz, ktorý 
bol ako protestant po bitke na Bielej hore roku 1620 vyhna-
ný z Moravy (Olomouca) a usadil sa v Levoči, kde vyhoto-
vil kazateľnicu a ovplyvnil celý umelecký vývoj širokého 
okolia. V rokoch 1630–1647 sa mu tu narodilo 7 detí22. 
Ešte väčší význam na vývoj barokového umenia na Slo-
vensku mal Olaf Engelholm, ktorý pochádzal zo Švédska 
a dostal sa v 90. rokoch 17. storočia do Levoče. Tu vstúpil 
do služieb jezuitov, ktorí práve zariaďovali svoj kostol, 
a v jeho stolárskej dielni vzniklo v rokoch 1694-1700 jeho 
kompletné barokové zariadenie23. Keď si Spišská župa 
chcela začiatkom 19. storočia postaviť reprezentačnú ad-
ministratívnu budovu – župný dom, hľadala vhodného ar-
chitekta. Na túto úlohu pozvala do Levoče z maďarského 
Jágru (Eger) architekta Antona Povolného (1775–1832). 
On sám pochádzal z rodiny známeho architekta, ktorý po-
stavil mnohé budovy v Jágri. Anton Povolný postavil v Le-
voči župný dom, evanjelický kostol a ďalšie budovy, ktoré 
patria k najvýznamnejším dielam klasicistickej architek-
túry na Slovensku24. Keď už sme pri umení, nemôžeme si 
nevšimnúť maliara Jozefa Czauczika (1780–1857), ktorý 
stojí na začiatku realistického maliarstva na Slovensku. On 
sa síce už narodil v Levoči, ale jeho otec Krištof Czauczik 
sa na Spiš prisťahoval ako výrobca tabaku buď zo Sliez-
ska, alebo z Wittenbergu. V roku 1784 si v Levoči kúpil 
dom, ale Jozef sa už tu narodil v roku 1780. Iste ho ovplyv-
nila spišská maľba, na ktorej sa zúčastňoval napr. aj Ján 
Jakub Stunder, pochádzajúci z Kodane v Dánsku, preto 
vyštudoval maliarstvo na akadémii vo Viedni. Po skončení 
štúdia sa však usadil v Levoči a pôsobil tu do svojej smrti. 
Je autorom veľkého množstva portrétov, ale aj monumen-
tálnych oltárnych obrazov. Maliarom bol aj syn jeho sestry 
Anton Springer25.

21 I. Chalupecký, Kolegium Pijarów w Podolińcu miejscem przenikania się 
kultur między Polską a Słowacją. [w:] A. Kroh, Spisz, wielokulturowe dziedzictwo. 
Sejny 2000, s. 80.

22 C. Kompanyik, Sz. Jakabról czímzett Lőcsei plebányai templom rövid 
leírása. Levoča 1891, s. 20-21.

23 B. Baranyai, Mesterek és műhelyek az észekkelet-Magyarországi barokk 
szobrászatban. [w:] G. Galavics, (red.): Magyarországi reneszánsz és barokk. Buda-
pest 1975, s. 313–450.

24 Slovenský biografi cký slovník IV.  Martin 1990, s. 530.
25 A. Petrová–Pleskotová, K počiatkom realizmu v slovenskom maliarstve. 

Bratislava 1961.
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rza Józefa Czauczika (1780–1857), prekursora malarstwa 
realistycznego na Słowacji, który urodził się już w Lewoczy, 
ale jego ojciec, Krzysztof Czauczik, jako producent tytoniu 
przeniósł się na Spisz ze Śląska lub z Wittenbergi. W 1784 r. 
kupił w Lewoczy dom, ale syn Józef urodził się już tu w 1780 
r. Z całą pewnością pozostawał on pod wrażeniem malarstwa 
spiskiego, którego reprezentantem był także pochodzący 
z Kopenhagi Jan Jakub Stunder i dlatego studia malarskie 
odbywał w Wiedniu. Po ich ukończeniu wrócił do Lewoczy, 
w której pozostał aż do śmierci. Jest autorem bardzo wielu 
portretów i monumentalnych obrazów ołtarzowych. Mala-
rzem był również syn jego siostry, Antoni Springer25.

Podobnie jak Józef Czauczik, już na Spiszu urodzili 
się dwaj profesorowie uniwersyteccy, Józef Maksymilian 
i Oto Baltazar Petzvalowie. Ale ich ojciec, Jan Krzysz-
tof Pecivál pochodził z Moraw, z miejscowości Lodenie. 
Był bardzo zdolny, ale miał niespokojny charakter i dla-
tego jako komediant pracował w Niemczech, w Polsce 
i na Węgrzech. W 1799 r. w Koszycach uzyskał dyplom 
nauczyciela i został nauczycielem w Białej Spiskiej. Był 
znakomitym organistą, wynalazł maszynę do pisania 
i inne pomoce mechaniczne. W Białej Spiskiej, zbiegiem 
okoliczności każdy na Trzech Króli (6 stycznia), urodzili 
się jego trzej synowie, z których dwaj zostali profesorami. 
Oto Baltazar Petzval (1809–1883), technik i matematyk 
został profesorem matematyki i astronomii na uniwersyte-
cie w Peszcie, w latach 1859–1863 był nawet dziekanem 
Wydziału Filozoficznego. Jednak bardziej znany jest jego 
starszy brat, Józef Maksymilian Petzval (1807–1891), 
matematyk i fizyk, profesor uniwersytetu w Wiedniu. 
Wynalazł on m.in. nowoczesny obiektyw fotograficzny, 
który pozwalał wykonywać zdjęcia w ułamku sekundy. 
Jego wynalazek wykorzystał współpracujący z nim optyk 
Vigtländer, który zyskał sławę jako producent aparatów 
fotograficznych26.

Jak wynika z powyższego, migracja miała dla Spisza 
i jego kultury bardzo duże znaczenie. Tutaj spotykali się 
przedstawiciele różnych kultur, których miejscowa społecz-
ność przyjęła i stworzyła warunki do kształcenia i pracy. Stąd 
potem ludzie emigrowali do całej środkowej Europy, póź-
niej do Ameryki, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju 
technicznego, kulturalnego i gospodarczego społeczeństw. 
Oczywiście, podobnie było także w innych regionach, ale 
na Spiszu widać to szczególnie wyraźnie i mocno.

Tłumaczenie: Ryszard Juchniewicz
25 A. Petrová-Pleskotová, K počiatkom realizmu v slovenskom maliarstve. 

Bratislava 1961.
26  I. Chalupecký, Rodina Petzvalovcov a cirkevné školy na severnom Spiši. 

[w:] J. M. Petzval. Vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky. Zborník. Spišská Belá 
2001, s. 28–32; Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Košice 1973; Österreichi-
sches biographisches Lexikon VIII, Band, Wien 1983, s. 17–19.

Podobne ako Jozef Czauczig sa už na Spiši narodili 
dvaja univerzitní profesori Jozef Maximilian a Oto Bal-
tazar Petzvalovci. Ich otec Ján Krstiteľ Pecivál však po-
chádzal z Moravy, z obce Loděnice. Bol veľmi šikovný, 
ale mal dobrodružnú povahu, v dôsledku čoho pôsobil aj 
ako komediant v Nemecku, Poľsku i Uhorsku. V Koši-
ciach získal v roku 1799 diplom učiteľa a stal sa učiteľom 
v Spišskej Belej. Bol vynikajúcim organistom, vynašiel 
písací stroj a iné mechanické pomôcky. V Spišskej Belej 
sa mu zhodou okolností vždy na Tri krále (6. januára) 
narodili traja synovia, z ktorých dvaja sa stali profesormi. 
Oto Baltazár Petzval (1809–1883), technik a matema-
tik, sa stal profesorom vyššej matematiky a astronómie 
na Univerzite v Pešti, v rokoch 1859–1863 bol dokon-
ca dekanom Filozofickej fakulty. Známejší je však jeho 
mladší brat Jozef Maximilian Petzval (1807–1891), ma-
tematik a fyzik, ktorý sa stal profesorom na Viedenskej 
univerzite. On vynašiel okrem iných vecí aj moderný 
fotografický objektív, ktorý umožňuje aj snímky v zlom-
ku sekundy. Jeho vynález zneužil jeho optik Voigtländer, 
ktorý sa stal vo výrobe fotoaparátov pojmom26.

Ako sme videli, migrácia mala pre Spiš i pre celú 
kultúrnu oblasť mimoriadny význam. Tu sa stretávali 
predstavitelia rôznych kultúr, tu ich obyvatelia medzi 
seba prijali a vytvorili im podmienky pre vzdelanie a prá-
cu. Odtiaľ potom ľudia migrovali do celej strednej Euró-
py, neskôr aj do Ameriky a pomáhali tak hospodárskemu, 
technickému a kultúrnemu vývoju ľudstva. Iste tomu tak 
bolo aj v iných oblastiach, ale na Spiši badať túto tenden-
ciu zvlášť jasne a silne.

26  I. Chalupecký, Rodina Petzvalovcov a cirkevné školy na severnom Spiši. 
[w:] J. M. Petzval. Vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky. Zborník. Spišská Belá 
2001, s. 28–32; Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Košice 1973; Österreichi-
sches biographisches Lexikon VIII, Band, Wien 1983, s. 17–19.
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Erika Cintulová

Niemcy karpaccy na Spiszu

Spisz jest znany nie tylko z przepięknych krajobrazów, 
mnóstwa cennych pamiątek historii, ale również z bogate-
go życia kulturalnego, społecznego i sportowego. Historię 
na tym terenie tworzyli Niemcy, Węgrzy, Rusini i Słowacy, 
ludzie, którzy przez wiele lat żyli obok siebie, we wzajem-
nej zgodzie i porozumieniu. Każdy naród czy narodowość 
z pokolenia na pokolenie przejmuje dziedzictwo kulturowe 
swoich przodków. Specyfiką Spisza jest wpływ wielu naro-
dowości, które na te ziemie przybywały i przyczyniły się do 
zachowania i przeplatania się różnych elementów kultury. 
Z jednej strony było to uwarunkowane cechami społeczno-
gospodarczymi poszczególnych terenów Spisza, z drugiej 
zaś, co nie mniej istotne, także wydarzeniami politycznymi.

Kiedy na terenie Spisza po raz pierwszy pojawiają się 
Niemcy?

Znana historyczka N. Baráthová pisze: „Pierwotną 
ludność Spisza tworzyli Słowianie. W XIII w. po najeździe 
Tatarów, którzy w latach 1241–1242 spustoszyli Węgry, 
na zaproszenie króla węgierskiego przybywają koloniści 
niemieccy. Z biegiem czasu na Spiszu osiedlili się Węgrzy, 
Włosi, Bułgarzy, Grecy itd. Właśnie ta symbioza kultur kil-
ku narodowości i grup etnicznych przyspieszyła rozwój go-
spodarczy i kulturalny Spisza”1. W związku z powstaniem 
Kieżmarku N. Baráthová pisze: „W tym czasie koloniści 
sascy są nazywani »hospites« – cudzoziemcy lub goście, 
nie mogli więc przybyć dużo wcześniej przed rokiem 1251. 
W dokumencie wymienia również granice osady Sasów, 
wyraźne są nazwy słowiańskie”2. Niemcy byli znani jako 
znakomici rzemieślnicy, górnicy, wyróżniali się również 
w przemyśle, nauce i technice, oświacie, dziennikarstwie 
i sztuce.

Na podstawie innych źródeł historycznych wspomina 
o tym także N. Baráthová: „Niemcy byli dobrymi rzemieśl-
nikami, kupcami i górnikami. Z tego też powodu zapraszali 
ich tutaj władcy węgierscy, na Węgrzech bowiem ludność 
nie dorównywała poziomowi mieszkańców niemieckich. 
Pierwsza fala kolonizacyjna miała miejsce już w XII w., 
ale Spisza w większym stopniu nie objęła. Wyjątkiem 
może być jedynie wieś (villa) Isaac – obecnia Żakowce, 
jako najstarsza osada spiska wymieniana już w 1209 r. 
Wiązało się to z przodkami rodziny Berzeviczych, którzy 
na Węgry przybyli z Tyrolu. Druga, główna fala koloniza-
cji niemieckiej zaczyna się po najeździe tatarskim w latach 
1241–1242, kiedy to Tatarzy, grasując na Węgrzech, plą-

1 N. Baráthová, Remeslá a obchod na Spiši. [w:] Remeslo a jarmok na Slo-
venku. s. 33–41. (zebr.) Margaréta Horváthová a Ondrej Pőss, Bratislava 1998, s. 33.

2 N. Baráthová, Nad Kežmarkom vietor veje, Bratislava, Tatran 1990, s. 11.

Erika Cintulová

Karpatskí Nemci na Spiši

Spiš je známy nielen svojou prekrásnou prírodnou 
scenériou, množstvom vzácnych historických pamiatok, 
ale aj bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým 
životom. Dejiny na tomto území vytvárali ľudia, ktorí 
počas dlhých rokov žili vedľa seba vo vzájomnej zhode 
a porozumení, či už išlo o Nemcov, Maďarov, Rusínov 
alebo Slovákov. Každý národ či národnosť preberá z po-
kolenia na pokolenie kultúrne dedičstvo svojich pred-
kov. Špecifikom Spiša je striedanie vplyvov rôznych 
národností, ktorí na toto územie prichádzali a zároveň 
sa zaslúžili aj o zachovávanie a vzájomné sa prelínanie 
rôznych kultúrnych prvkov. Bolo to podmienené jednak 
sociálno-hospodárskymi danosťami jednotlivých oblas-
tí Spiša a v neposlednom rade aj politickými udalos-
ťami.

Kedy sa na území Spiša prvýkrát objavujú Nemci? 
Známa historička N. Baráthová uvádza: „Pôvod-

né obyvateľstvo Spiša tvorili Slovania. V 13. storočí 
po vpáde Tatárov, ktorí v rokoch 1241–1242 spusto-
šili Uhorsko, prichádzajú na pozvanie uhorského pa-
novníka nemeckí kolonisti. Postupom času sa na Spiš 
prisťahovali Maďari, Taliani, Bulhari, Gréci atď. Práve 
táto symbióza kultúr viacerých národností a etnických 
skupín urýchlila hospodársky, ale aj kultúrny rozvoj 
Spiša”1. N. Baráthová v súvislosti so vznikom mesta 
Kežmarok píše: „Saskí kolonisti sa uvádzajú v tomto 
období ako »hospites« – cudzinci alebo hostia, nemohli 
teda prísť veľmi dávno pred rokom 1251. V listine sa 
spomínajú aj hranice osady Sasov, kde sú jasné slovan-
ské názvy”2. Nemci boli známi ako vynikajúci remesel-
níci, baníci, vynikali aj v priemysle, vede a technike, 
v školstve, novinárstve, v umení. 

V ďalších historických prameňoch to uvádza aj 
N. Baráthová: „ Nemci boli vyspelí remeselníci, kupci 
a baníci. Z tých dôvodov ich sem povolávali uhorskí pa-
novníci – obyvateľstvo v Uhorsku nedosahovalo úroveň 
nemeckých obyvateľov. Prvá kolonizačná vlna začala 
už v 12. storočí, ale Spiš veľmi nezasiahla. Výnimkou 
môže byť iba obec (villa) Isaac – dnešné Žakovce, kto-
ré sa spomínajú ako najstaršia spišská obec už r. 1209 
v súvislosti s predkami rodiny Berzeviczy, ktorí prišli 
do Uhorska z Tyrolska. Druhá – hlavná vlna nemeckej 
kolonizácie začína po tatárskom vpáde. Tatári bašovali 
v Uhorsku v r. 1241–1942, čo sa dalo, vyplienili i vy-

1 N. Baráthová, Remeslá a obchod na Spiši. [w:] Remeslo a jarmok na Slo-
venku. s. 33–41. (zebr.) Margaréta Horváthová a Ondrej Pőss, Bratislava 1998, s. 33.

2 N. Baráthová, Nad Kežmarkom vietor veje, Bratislava, Tatran 1990, s. 11.
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drowali i palili wszystko co się dało. Miejscowa ludność 
chroniła się przed nimi w górach. Gdy po odejściu Tatarów 
Węgry były wyludnione, król Bela IV zaczął zapraszać 
cudzoziemców, głównie z terenów Niemiec – wszystkich 
ich części. Na Spisz Niemcy przybywali między innymi 
ze Śląska, z rejonu Sudetów, Saksonii, Bawarii. Ale nie 
trafiali na zupełnie wyludnione miejsca. Osiedlali się przy 
traktach handlowych – przez Spisz prowadził ważny szlak 
handlowy, łączący Orient z północą Europy, nad większy-

mi rzekami (Poprad, Hornad, Dunajec), oraz przy małych 
osadach słowiańskich. Mimo że z czasem wiele wsi i miast 
zniemczyło swoje nazwy, to do dzisiaj przetrwały pierwot-
ne nazwy słowiańskie”3.

Skąd wziął się termin „Niemcy karpaccy”? Ondrej 
Pöss pisze: „Termin »Niemcy karpaccy« na początku 
XX w. wprowadził historyk Rajmund Friedrich Kaindl 
i oznacza on Niemców na Słowacji i Ukrainie Zakar-
packiej”4 .

Z połączenia osad słowiańskich i niemieckich powsta-
wały większe jednostki osadnicze. W 1271 r. król węgierski 
Stefan V kilkudziesięciu miastom spiskim, w których osied-
lili się koloniści niemieccy, nadał prawa, dzięki którym mo-
gły one wybierać wójta, miały swój kościół z cmentarzem, 
płaciły dziesięcinę księżom, podatek gruntowy władcy itp. 
Korzystali z nich oczywiście także mieszkańcy słowiańscy. 
W niektórych częściach górnego Spisza ludność niemiecka 

3 Ibidem s. 11.
4 O. Pöss, Dejiny a kultúra karpatských Nemcov, Slovenské národné múze-

um-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 2005, s. 5.

pálili. Obyvateľstvo pred nimi utekalo do hôr. Keď sa 
Uhorsko po odchode Tatárov vyľudnilo, uhorský kráľ 
Belo IV. začal do Uhorska pozývať cudzincov hlavne 
z územia Nemecka – všetkých jeho častí. Na Spiš pri-
chádzali zo Sliezska, oblasti Sudet, Saska, Bavorska, 
ale aj iných častí Nemecka. Nemci však neprichádza-
li na úplne ľudoprázdne miesta. Usadzovali sa pri ob-
chodných cestách – cez Spiš viedla dôležitá obchodná 
cesta spájajúca Orient so severom Európy, pri väčších 

riekach (Poprad, Hornád, Dunajec) a aj pri menších 
slovanských osadách. Hoci mnohé dediny a mestá si 
ponemčovali časom názvy, dodnes prežili pôvodné slo-
vanské pomenovania”3.

Odkiaľ pramení pojem „karpatskí Nemci”? Ondrej 
Pőss uvádza: „Pojem »karpatskí Nemci« zaviedol his-
torik Raimund Friedrich Kaindl začiatkom 20. storo-
čia a označuje Nemcov na Slovensku a v Zakarpatskej 
Ukrajine”4.

Zlúčením slovanských a nemeckých sídiel vznikali 
väčšie územné celky. V roku 1271 udelil uhorský pa-
novník Štefan V. práva niekoľkým desiatkam spišských 
miest, kde sa usídlili nemeckí kolonisti – mohli si voliť 
richtára, mali svoj kostol s cintorínom, platili desiatky 
kňazom, pozemkovú daň panovníkovi atď. Tieto výho-
dy samozrejme používali aj slovanskí obyvatelia. V nie-
ktorých častiach Horného Spiša nemecké obyvateľstvo  

3 Ibidem., str. 11.
4 O. Pöss, Dejiny a kultúra karpatských Nemcov. Slovenské národné múze-

um – Múzeum kultúry karpatských Nemcov.Bratislava 2005,s.5.

Etnograficzna mapa Węgier z 1829 r. 
(przedruk za: Pöss O., Dzieje i kultura Nieców karpackich, SNM – Muzeum kultury Niemców karpackich, Bratysława 2005)

Etnografická mapa Uhorska z roku 1829 
(prevzaté z publikácie: Pőss O., Dejiny a kultúra kapratských Nemcov, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 2005)
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tworzyła znacznie mocniejszą grupę etniczną niż pierwotna 
ludność słowiańska. Taka sytuacja utrzymywała się przez 
stulecia. Świadczą o tym także dawne nazwy niektórych 
miejscowości (Stranie pod Tatrami – Forberg, Rakusy 
– Roks, Żakowce – Eisdorf, Podorany – Maldur, Wyborna 
– Bierbrunn, Wielka Łomnica – Grosslomnitz, Twarożka 
– Durand, Łomniczka – Kleinlomnitz, Chmielnica – Hop-
gart, itd.)5.

O składzie narodowościowym mieszkańców, a kon-
kretnie Kieżmarku, w latach późniejszych możemy dowie-
dzieć się z tygodnika Karpathen-Post z 1880 r., który na 
podstawie spisu ludności podaje, że liczba mieszkańców 
wynosiła 4475 osób, z tego 75% stanowili obywatele na-
rodowości niemieckiej. Dziesięć lat później w tym samym 
piśmie znajdziemy następujące dane: liczba mieszkańców 
4 896, w tym 664 Żydów, 576 Węgrów, 3241 Niemców, 
985 Słowaków oraz 94 innych6.

Według danych z lat 1910–1938 widać, jak wraz ze 
zbliżaniem się wybuchu drugiej wojny światowej zmieniał 
się skład narodowościowy mieszkańców Kieżmarku7: 

Skład ludności Spisza od 1938 r. do 1940 r. podaje  
Peter Zmátlo8. 

5 J. Gréb, Zipser Volkskunde, Mapa w załączniku, Kesmark, P. Sauter 1932.
6 Karpathen-Post, ročník 11, č. ?, 1890.
7 Wypisy z Karpathen-Postu i Kroniky mesta Kežmarku.
8 P. Zmátlo, Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období. 

Chronos. Bratislava 2005, s. 35.

vytvorilo oveľa silnejší etnický celok, než bolo pôvod-
né slovanské obyvateľstvo a táto skutočnosť pretrvala 
stáročia. Svedčia o tom aj pôvodné názvy niektorých 
obcí (Stráne pod Tatrami – Forberg, Rakúsy – Roks, 
Žakovce – Eisdorf, Podhorany – Maldur, Výborná 
– Bierbrunn, Veľká Lomnica – Grosslomnitz, Tvarož-
ná – Durand, Lomnička – Kleinlomnitz, Chmeľnica 
– Hopgart, atď.5)

Aké bolo v neskorších rokoch zloženie obyva-
teľstva konkrétne v Kežmarku, to sa môžeme dočítať 
v novinách Karpathen-Post z roku 1880, kde sa uvádza, 
že na základe sčítania obyvateľstva bolo celkove 4475 
obyvateľov, z tohto počtu 72% tvorili občania nemec-
kej národnosti. O desať rokov neskoršie sa v tom is-
tom  týždenníku dočítame tieto údaje: Spolu bolo 4896 
obyvateľov, z toho 664 tvorili Židia, 576 Maďari, 3241 
Nemci, 985 Slováci a iní 946.

V priebehu rokov 1910–1938 môžeme vidieť, ako 
sa s približujúcimi vojnovými udalosťami menilo zlo-
ženie obyvateľstva v Kežmarku7:

Zloženie obyvateľov Spiša od roku 1938 do roku 
1940 uvádza Peter Zmátlo8.

5 J. Gréb, Zipser Volkskunde, Mapa v prílohe, Kesmark, P. Sauter 1932
6 Karpathen-Post, ročník 11, č. ?, 1890.
7 Výpisy z Karpathen-Postu a kroniky mesta Kežmarku.
8 P.  Zmátlo, Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom obdo-

bí. Chronos, Bratislava 2005, s. 35.

Tab. nr 1 – Skład narodowościowy mieszkańców Kieżmarku
Tab. č. 1 – Zloženie obyvateľstva v Kežmarku 

1910 1919 1921 1930 1938

Rozloha / Powierzchnia 5 535 ha

Domy / Domy 718 716

Èechoslováci / Czechosłowacy —— —— 2 657 3 025 ——

Slováci/ Słowacy 1 606 1 743 —— —— 4 212

Èesi / Czesi —— —— —— —— 369

Nemci/ Niemcy 3 242 3 468 2 507 2 577 2 252

Židia / Żydzi 1 050 1 119 965 702 239

Mad’ari/ Węgrzy 1 314 656 313 133 211

Poliaci/ Polacy ? ? 26 ? 36

Ukrajinci/ Ukraińcy ? ? 7 ? ?
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Tab. nr 2 – Skład narodowościowy Spisza wg stanu na 31.12.1938 r. w porównaniu do lat 1900, 1930 i 1940
Tab. č. 2 – Národnostné zloženie na Spiši k 31.12.1938 s porovnaním v rokoch 1900, 1930 a 1940
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Ogólny obraz życia kulturalnego i społecznego 
Niemców karpackich możemy uzyskać analizując różne 
okresy ich pobytu, ale obraz najpełniejszy pochodzi z po-
czątku XX w., gdyż z tego właśnie czasu istnieje najwię-
cej przekazów faktograficznych.

Niemcy karpaccy bez cienia wątpliwości pozostawili 
na Spiszu duży potencjał wartości kulturowych, widocz-
nych we wszystkich dziedzinach ich życia kulturalnego. 
Jako przykład podajemy informacje opublikowane na 
podstawie danych statystycznych przez P. Zmátla, które 
są wyraźnym dowodem mocnej reprezentacji towarzystw 
niemieckich na terenie Czechosłowacji. „W 1935 r. w pań-
stwie czechosłowackim było zarejestrowanych 7 450 to-
warzystw niemieckich (najprężniejsze z nich to: Deutscher 
Kulturverband, Bund der Deutschen, Bőhmerwaldbund 
i Südmährerbund), a tylko 3 646 słowackich i czeskich. 
Sam Deutscher Kulturverband liczył 490 000 członków, 
Macierz Słowacka miała 23 000 członków”8.

Obywatele poszczególnych narodowości byli zorga-
nizowani w towarzystwa, w których rozwijali swoje za-
interesowania. Dotyczyło to głównie Niemców, w mniej-
szej liczbie także Węgrów, Rusinów i Żydów. Działalność 
stowarzyszeń widoczna była już w czasach Austro-Wę-
gier. To tutaj zrodziły się podstawy życia kulturalnego 
i społecznego, które później przekształciły się we wspo-
mniane stowarzyszenia. Mimo bogatego i pulsującego 
życia kulturalnego na Spiszu godny podziwu jest fakt, iż 
w materiałach archiwalnych i w zbiorach muzeów doku-
mentujących działalność towarzystw, nie ma dokumentów 
świadczących o jakichkolwiek zatargach i kłótniach na 
tle narodowościowym. „Słowacy i Niemcy byli zorga-
nizowani w Spiskobialskie Towarzystwo Karnawałowe, 
z siedzibą w Białej Spiskiej. Statut Towarzystwa został 
przyjęty na walnym zgromadzeniu 18 listopada 1921 r., 
a minister pełnomocny ds. Słowacji zatwierdził go 9 lipca 
1922 r. Członkowie Towarzystwa organizowali zabawy 
i korowody zapustowe, karnawały, odczyty o tematyce 
oświatowej, występowali w teatrze amatorskim. Według 
statutu w Towarzystwie posługiwano się językiem słowa-
ckim i niemieckim”9.

Najważniejszym stowarzyszeniem kulturalnym oby-
wateli narodowości niemieckiej był Deutscher Kultur-
verband (Niemiecki Związek Kulturalny, skrót słowacki 
DKV), który miał na Spiszu kilka oddziałów – Die Orts-
gruppen des Deutschen Kulturverbandes (lokalne grupy 
Niemieckiego Związku Kulturalnego). W Kieżmarku 
działał związek powiatowy. Jego członkowie byli bardzo 
aktywni w rozwijaniu kultury i oświaty na Spiszu.

8  Ibidem, s.40.
9  Ibidem, s. 129.

Sumarizáciu kultúrneho a spoločenského života 
karpatských Nemcov môžeme sledovať v rôznych ča-
sových úsekoch, najkomplexnejšie však môžeme zma-
povať obdobie ich života v období začiatku 20. storo-
čia vzhľadom k tej skutočnosti, že táto etapa histórie 
je na základe faktografických údajov komplexnejšie 
preukázateľná.

Karpatskí Nemci na území Spiša zanechali nesporne 
veľký potenciál kultúrnych hodnôt, ktorý sa prejavil vo 
všetkých oblastiach ich kultúrneho života. Na základe šta-
tistických údajov ako príklad uvádzame údaje, publiko-
vané opäť P. Zmátlom, ktoré sú jasným dôkazom silného 
zastúpenia nemeckých spolkov na území Českosloven-
ska: „V roku 1935 existovalo v československom štáte 
7450 nemeckých spolkov (najsilnejšie boli Deutscher 
Kulturverband, Bund der Deutschen, Böhmerwaldbund 
a Südmährerbund), no len 3646 slovenských a českých 
spolkov. Samotný Deutscher Kulturverband mal 490000 
členov, Matica slovenská mala 23000 členov”8.

Občania národností boli združení v spolkoch, pros-
tredníctvom ktorých ďalej rozvíjali svoje záujmy.  Išlo 
hlavne o Nemcov, v menšom počte aj o Maďarov, Ru-
sínov a Židov. Spolkový život existoval už počas Ra-
kúsko-Uhorska. Tu boli položené základy kultúrneho 
a spoločenského života, ktoré sa neskoršie pretransfor-
movali do už spomínaných spolkov v neskoršom období. 
Aj keď v archívnych materiáloch a v zbierkovom fonde 
múzeí sa nachádzajú predmety dokumentujúce ich čin-
nosť, je obdivuhodný ten fakt, že aj napriek bohatému 
a pulzujúcemu kultúrnemu životu na Spiši neboli známe 
žiadne národnostné trenice a šarvátky. „Slováci a Nemci 
boli združení v Spišskobelianskom karnevalovom spolku 
so sídlom v Spišskej Belej. Stanovy spolku boli schvále-
né na VZ dňa 18.11.1921 a minister s plnou mocou pre 
správu Slovenska ich schválil dňa 9.7.1922. Členovia 
tohto spolku organizovali fašiangové zábavy, karnevaly, 
fašiangové sprievody, hrávali ochotnícke divadlo a uspo-
radúvali i osvetové prednášky. Rokovacím jazykom spol-
ku podľa stanov bola slovenčina a nemčina”9.

„Najvýznamnejším kultúrnym spolkom občanov 
nemeckej národnosti bol Deutscher Kulturverband 
(Nemecký kultúrny zväz, skrátene DKV), ktorý mal 
na Spiši viacero pobočiek – Die Ortsgruppen des De-
utschen Kulturverbandes ( miestne skupiny Nemeckého 
kultúrneho zväzu). V Kežmarku existoval okresný zväz 
tohto spolku. Členovia tohto nemeckého kultúrneho 
spolku boli veľmi aktívni v rozvíjaní kultúry a osvety 
na Spiši. 

8  Ibidem, s.40.
9  Ibidem, s. 129.
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Młodzież niemiecka grupowała się w oddziałach 
ewangelickiego Związku Młodzieży (Jugendverein), 
które prowadzili niemieccy nauczyciele lub niemieccy 
księża ewangeliccy”10.

Podobna sytuacja panowała także w szkolnictwie: 
„Obywatele narodowości niemieckiej mieli kilka towa-
rzystw działających w szkołach niemieckich, na przykład 
Niemieckie Towarzystwo Szkolne przy Ewangelickiej 
Szkole Mieszczańskiej dla dziewcząt w Kieżmarku, To-

warzystwo Pomocy w niemieckim gimnazjum ewangeli-
ckim w Kieżmarku i wiele innych. Inne niemieckie towa-
rzystwa kulturalne: w Białej Spiskiej do 1923 r. działało 
Belaer deutscher Diletantenverein (Bielskie Niemieckie 
Towarzystwo Amatorskie), Ewangelischer Jugendverein 
(Ewangelickie Towarzystwo Młodzieży), w Podgrodziu 
Spiskim od 1925 r. istniało Niemieckie Towarzystwo 
Kulturalne, w Ruskinowcach Deutscher Jugendverein 
Frohsinn (Stowarzyszenie Młodzieży Niemieckiej „Ra-
dość”). Niemcy mieli również własne, wspierane przez 
państwo towarzystwa dobroczynne i charytatywne, Bez-
irksjugendfüsorgen (Powiatowe Towarzystwa Opieki 
nad Młodzieżą), które opiekowały się biednymi dziećmi 
narodowości niemieckiej. Działały podobnie jak słowa-
ckie OPM w poszczególnych powiatach Spisza”11.

Na Spiszu bogatą tradycję miały również gazety 
i czasopisma, które obecnie znajdujemy w muzeach, ar-
chiwach i w jednej z najważniejszych bibliotek na Spiszu 
– bibliotece liceum w Kieżmarku.

10  Ibidem, s. 130.
11  Ibidem, s. 131.

Nemecká mládež sa grupovala v pobočkách evan-
jelického Spolku mládeže (Jugendverein), ktoré viedli 
nemeckí učitelia alebo nemeckí evanjelickí farári”10.

Podobná situácia bola i v oblasti školstva: „Obča-
nia nemeckej národnosti mali aj niekoľko spolkov fun-
gujúcich v nemeckých školách, napr. Nemecký škol-
ský spolok pri Evanjelickej dievčenskej meštianskej 
škole v Kežmarku, Podporný spolok na Nemeckom 
evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a mnohé iné škol-

ské spolky. Niektoré ďalšie nemecké kultúrne spolky: 
v Spišskej Belej fungoval od roku 1923 Belaer deuts-
cher Diletantenverein (Beliansky nemecký ochotnícky 
spolok), Evangelischer Jugendverein (Evanjelický a.v. 
mládežnícky spolok), v Spišskom Podhradí pracoval 
od roku 1925 Nemecký kultúrny spolok, v Ruskinov-
ciach Deutscher Jugendverein Frohsinn (Spolok ne-
meckej mládeže Veselosť). Nemci mali taktiež vlastné 
dobročinné a charitatívne spolky, a to najmä Bezirks-
jugendfürsorgen (Okresné pečlivosti a starostlivosti 
o mládež), ktoré boli podporované štátom a starali sa 
o chudobné deti nemeckej národnosti. Existovali po-
dobne ako slovenské OPM v jednotlivých okresoch 
Spiša”11.

Na Spiši mali svoju bohatú tradíciu taktiež noviny 
a časopisy, ktoré aj v súčasnosti nachádzame v múze-
ách, v archívoch a v jednej z najvýznamnejších histo-
rických knižníc na Spiši – v lyceálnej knižnici v Kež-
marku.

10  Ibidem, s. 130.
11  Ibidem, s. 131.

Gazeta Karpathen Post z 17 marca 1934 r. Wydawnictwo Paula Sautera z Kiezmarku 
Zbiory: Muzeum w Kieżmarku 

Noviny Karpathen Post z 17. marca 1934. Vyšli vo vydavateľstve Paul Sauter Kežmarok 
Zbierky: Múzeum v Kežmarku 
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„Prawdopodobnie najstarszą gazetą na Spiszu (nie-
miecką) był Zipser Anzeiger (Spiski Kurier), który za-
czął wychodzić już w 1862 r. Najbardziej znaną gazetę 
Niemców spiskich Karpathen-Post wydawano od 1880 r., 
w roku 1919 jako Wochenblatt zur Förderung volkswir-
tschaftlicher, gesellschaftlicher und touristischer Interes-
sen, a od 6.3. 1920 jako Politisches Wochenblatt zur För-
derung der gesamten Interessen des Zipser Deutschtums. 
Był to wychodzący w Kieżmarku tygodnik społeczny 
mniejszości niemieckiej na Spiszu i organ Zipser Deu-
tsche Partei (Spiskiej Partii Niemieckiej). W omawianym 
okresie pierwszej Republiki Czechosłowackiej wydawcą 
i właścicielem gazety był Theodor Sauter, redaktorem 
odpowiedzialnym Juliusz A. Hafty, a od 1.03 1919 sam 
Theodor Sauter… Karpathen Post reprezentował interesy 
Niemców spiskich, poświęcał również uwagę imprezom 
kulturalnym spiskich Niemców”12. Ta gazeta także dzisiaj 
jest jednym z najważniejszych źródeł w badaniach wyda-
rzeń historycznych dotyczących Kieżmarku i okolic.

Pierwszym periodykiem na Węgrzech był niemiecki 
Pressburger Zeitung, wydany w 1764 r. W Lewoczy wy-
chodziły Zipser Anzeiger i Zipser Bote (1863–1908).

Oprócz tych tytułów, w Kieżmarku wychodziły 
jeszcze inne gazety i czasopisma. Niektóre z nich znaj-
dują się także w bibliotece muzeum w Kieżmarku: „raz 
na trzy tygodnie wychodziło czasopismo religijne Evan-
gelischer Glaubensbote für die Zips, które ukazywało się 
już od 1909 r., a także po roku 1938. Od 1919 r. i praw-
dopodobnie także po roku 1938 raz w miesiącu wycho-
dziło czasopismo sportowe i turystyczne Turistik und Al-
pinismus, od roku 1924 pod tytułem Turistik, Alpinismus, 
Wintersport, a od 1.2.1934 jako Die Karpathen. Turistik, 
Alpinismus, Wintersport. Wydawcą był wspomniany już 
Theodor Sauter. W 1929 r. wychodziło regionalne, ilu-
strowane czasopismo społeczne Tatra-Presse. Od 1934 r. 
swój oddział w Kieżmarku miała redakcja gazety Partii 
Karpackoniemieckiej Deutsche Stimmen, która wycho-
dziła aż do 1945 r.”13. 

Jak wynika z powyższego, kultura na terenie Spisza 
miała swoje bogate tradycje także w dziedzinie propagan-
dy i prasy. Wydawane w Kieżmarku wspomniane pisma są 
tylko niewielkim ułamkiem liczby pism, które ukazywały 
się na całym Spiszu. Oprócz nich wychodziły oczywiście 
również gazety i czasopisma słowackie i węgierskie, które 
dokumentowały życie ludzi na tym terenie.

Na losy ludności na Spiszu w stopniu pozytywnym, 
ale także negatywnym, wpłynęły stosunki polityczne, co 
przeniosło się także do sfery szkolnictwa. Po 1918 r. naj-
wyraźniej uwidocznił się wpływ madziaryzacji. 

12  Ibidem, s.155-156.
13  Ibidem, s.168.

„Pravdepodobne najstaršími novinami na Spiši (ne-
meckými) boli Zipser Anzeiger (Spišský oznamovateľ), 
ktoré začali vychádzať už v roku 1862. Najznámejšie 
noviny spišských Nemcov Karpathen-Post  sa vydá-
vali od roku 1880, v roku 1919 ako Wochenblatt zur 
Förderung volkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
touristischer Interessen a od 6.3.1920 ako Politisches 
Wochenblatt zur Förderung der gesamten Interessen des 
Zipser Deutschtums. Bol to spoločenský týždenník ne-
meckej menšiny na Spiši, bol orgánom Zipser Deutsche 
Partei (Spišskej nemeckej strany) a vychádzal v Kežmar-
ku. V sledovanom období prvej ČSR bol vydavateľom 
a majiteľom novín Theodor Sauter, ako zodpovedný 
redaktor pracoval Július A. Hefty, od 1.3.1919 samotný 
Theodor Sauter. Noviny Karpathen-Post presadzovali 
záujmy spišských Nemcov, venovali pozornosť tiež kul-
túrnym podujatiam spišských Nemcov”12. Tieto noviny 
tvoria aj v súčasnosti jeden z najdôležitejších prameňov 
pri štúdiu historických údajov o Kežmarku a okolí.

Prvými periodickými novinami v Uhorsku boli ne-
mecké Pressburger Zeitung, vydané v roku 1764. V Levo-
či vychádzali Zipser Anzeiger a Zipser Bote (1863-1908).

Okrem týchto novín v Kežmarku vychádzali ďal-
šie noviny a časopisy, z ktorých niektoré sa nachádza-
jú aj v knižnici Múzea v Kežmarku: „raz za tri týždne 
vychádzal náboženský evanjelický časopis Evange-
lischer Glaubensbote für die Zips, ktorý vychádzal už 
od roku 1909 a vychádzal tiež po roku 1938. Od roku 
1919 a pravdepodobne i po roku 1938 vychádzal raz 
mesačne turistický a športový časopis Turistik und Alpi-
nismus, od roku 1924 pod názvom Turistik, Alpinismus, 
Wintersport a od 1.2.1934 ako Die Karpathen. Turistik, 
Alpinismus, Wintersport. Vydavateľom bol už spomínaný 
Theodor Sauter. V roku 1929 vychádzal nemecký spo-
ločenský ilustrovaný regionálny časopis Tatra-Presse. 
Od roku 1934 sídlila v Kežmarku filiálka redakcie novín 
Karpatskonemeckej strany Deutsche Stimmen. Tieto no-
viny vychádzali až do roku 194513. 

Ako vyplýva z uvedeného, kultúra na území Spiša 
mala svoje bohaté tradície aj v oblasti propagácie a tlače. 
Uvádzané tlače, ktoré pochádzajú z Kežmarku, tvoria len 
nepatrný zlomok tlačí, ktoré vychádzali na celom Spiši. 
Okrem toho samozrejme vycházali slovenské a maďar-
ské noviny a časopisy, ktoré dokumentovali život ľudí 
na tomto území.

Vplyv politických pomerov v pozitívnom, ale aj v ne-
gatívnom smere poznamenal osudy ľudí na území Spiša, 
čo sa pretransformovalo aj  do sféry školstva. Vplyv ma-
ďarizácie najmarkantnejšie vidieť po roku 1918. 

12  Ibidem, s.155–156.
13  Ibidem, s.168.
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Pre karpatských Nemcov tieto politické zmeny 
znamenali priaznivejšie podmienky pre existenciu. 
Mali väčšie práva a širšie možnosti uplatnenia v spo-
ločenskom živote. Na Slovensko prichádzali učitelia 
nielen z Čiech, ale aj zo Sudet. Ako sa situácia v oblasti 
školstva vyvíjala od roku 1876 do roku 1913 na území 
Spiša, vidíme z nasledujúcej tabuľky14:

Keď hovoríme o kultúre karpatských Nemcov na Spi-
ši, treba spomenúť aj spevácke spolky, ktoré mali svoje 
korene už v 19. storočí a nepochybne patrili k najstar-
ším kultúrnym spolkom. Z celého množstva spomenie-
me: Nemecký spevokol (Spišská Sobota, vznikol v roku 
1922), Nemecký mužský spevokol (Veľký Slavkov, vzni-
kol v roku 1921), Nemecký robotnícky spevokol (Mate-
jovce, vznikol v roku 1919), Nemecký spevokol (Poprad, 
vznikol v roku 1875), Deutscher Männer-gesang Verein 
(Veľká Lomnica, vznikol v roku 1885), Männerchor des 
Vereines der Kesmarker Kaufleute und Gewerbetreiben-
den (Kežmarok, vznikol v roku 1921), Verband der Zip-
ser deutschen Gesangvereine (Kežmarok, vznikol v roku 
1889), Deutscher Männer Gesangverein (Kežmarok, 
vznikol v roku 1887), Deutscher Gesangverein (Ľubica, 
vznikol v roku 1922) a ďalšie.

Ako vyplýva z uvedených faktografických údajov, 
karpatskí Nemci sa veľkým dielom podieľali na vytvára-
ní kultúrneho života na Spiši. Samostatnú kapitolu tvoril 
národopis, ktorý sa taktiež vyznačoval istými špecifi-
kami. Nemecký kroj po roku 1848 prevzal mnohé prv-
ky maďarského kroja: sukne – tzv. tybetky, mali dĺžku 
po kolená, k tomu sa nosili šnurované živôtiky, blúzky 
s nazbierkanými rukávmi. Typickým materiálom  na suk-
ne boli  klasické modrotlačové látky. Dámsky odev bol 
doplnený bielymi  pančuchami, na nohách sa nosili pol-
topánky, pri mužskom odeve to boli čižmy. 

14  Ibidem, s. 185.

Dla Niemców karpackich te zmiany polityczne 
oznaczały korzystniejsze warunki funkcjonowania. Na 
Słowację przybywali nauczyciele nie tylko z Czech, ale 
także z Sudetów. Jak w okresie od 1876 r. do 1913 r. na 
terenie Spisza rozwijała się sytuacja w szkolnictwie wi-
dzimy na podstawie poniższej tabeli14:  

Gdy mówimy o kulturze Niemców karpackich na 
Spiszu, należy wymienić towarzystwa śpiewacze, które 
swoje początki miały już w XIX w. i bez wątpienia na-
leżały do najstarszych stowarzyszeń kulturalnych. Spo-
śród wielu wymienimy: Chór Niemiecki (Sobota Spi-
ska, powstał w 1922 r.), Niemiecki Chór Męski (Wielki 
Sławków, powstał w 1921 r.), Niemiecki Chór Robotni-
czy (Maciejowce, powstał w 1919 r.), Chór Niemiecki 
(Poprad, powstał w 1875 r.), Deutscher Männer-gesang 
Verein (Wielka Łomnica, powstał v roku 1885), Män-
nerchor des Vereines der Kesmarker Kaufleute und Ge-
werbetreibenden (Kieżmark, powstał w 1921 r.), Verband 
der Zipser deutschen Gesangvereine (Kieżmark, powstał 
w 1889 r.), Deutscher Männer Gesangverein (Kieżmark, 
powstał w 1887 r.), Deutscher Gesangverein (Lubica, po-
wstał w  1922 r.) i inne. 

Jak wynika z przytoczonych danych faktograficz-
nych, Niemcy karpaccy w bardzo dużym stopniu przy-
czynili się do rozwinięcia życia kulturalnego na Spiszu. 
Odrębny rozdział tworzy odznaczająca się również pewną 
specyfiką etnografia. Po 1848 r. niemiecki strój przejął 
wiele elementów stroju węgierskiego: spódnice – tzw. ty-
betki, sięgały do kolan, do tego noszono sznurowane gor-
sety, bluzki z marszczonymi rękawami. Typowym mate-
riałem na spódnice była bawełniana tkanina z niebieskim 
nadrukiem. Ubiór kobiet uzupełniały białe pończochy, na 
nogach półbuty, mężczyźni zaś nosili buty z cholewami. 

14  Ibidem, s. 185.

Tab. nr 3 – Szkoły ludowe w żupie spiskiej w latach 1876–1973
Tab. č. 3 – Ľudové školy v Spišskej župe v rokoch 1876–1973

Vyučovací jazyk / 
Język nauczania

Slovenský
(slovensko–maďarský) / 

Słowacki 
(słowacko–węgierski)

Maďarský / 
węgierski

Nemecký a rusínsky / 
niemiecki i rusiński

Rok /
Rok 

1 876 1 901 1 908 1 913 1 876 1 901 1 908 1 913 1 876 1 901 1 908 1 913

Počet škôl / 
Liczba szkół

128 131 44 26 ? 16 164 182 101 92 27 26
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Na ubiór męski składały się spodnie i obcisła, zdobio-
na sznurkami, czarna sukmana, tzw. atilla. Ogólnie ubiór 
Niemców karpackich odznaczał się skromnością, nie stoso-
wano żywszych kolorów ani bogatego zdobienia biżuterią.

Niemiecki folklor pod wpływem nowoczesnych 
trendów jest obecnie w odwrocie. Wyjątkiem jest jeszcze 
miejscowość Chmielnica. Stare zwyczaje na Spiszu były 
kultywowane aż do połowy XX w.: lanie ołowiu na An-
drzeja, ogniska świętojańskie, zwyczaje bożonarodze-
niowe, weselne, tradycje żałobne itp. Wiele słów gwa-
rowych w słowackiej adaptacji językowej przetrwało aż 
do naszych czasów. Na przykład: štrúdla (strudel) – der 
Strudel, šlajer (welon) – der Schleier, frištuk (śniadanie) 

– das Frühstück, oringle (kolczyki) – die Ohrringe, śnic-
la (kotlet) – das Schnitzel.

Na życiu ludzi na Spiszu dramatycznie odbiło się 
nadejście faszyzmu. Nie wszyscy Niemcy identyfikowa-
li się z reżimem faszystowskim. W listopadzie 1944 r. 
rozpoczęto przymusową ewakuację ludności narodowo-
ści niemieckiej. Niestety, tragedią tego okresu było to, że 
wielu, także niewinnym mieszkańcom Spisza narodowo-
ści niemieckiej skonfiskowano majątek i zniszczono do-
robek całego życia. Przykładem tego są losy wybitnego 
kieżmarskiego fotografa Paula Csaplovicsa, któremu po 
wojnie zdewastowano laboratorium fotograficzne, a wie-
le płyt szklanych i urządzeń rozkradziono lub zniszczono. 
Takich dramatycznych zdarzeń było w tym czasie wiele.

Jak wygląda życie Niemców karpackich obecnie? 
Mniejszość niemiecką w Słowacji reprezentuje, zało-
żone 30 września 1990 r. w Medzewie, Towarzystwo 

Mužský odev pozostával z nohavíc a zo spoločen-
ského priliehavého čierneho kabáta zdobeného šnúrkami, 
tzv. „atila”. Vo všeobecnosti sa odev karpatských Nem-
cov vyznačoval striedmosťou, nepoužívali sa výraznejšie 
farby, ani bohatšie zdobenie šperkami. 

V súčasnosti je už nemecký folklór vplyvom moder-
ných trendov na ústupe. Výnimku tvorí ešte obec Chmeľ-
nica. Starodávne zvyky na Spiši sa zachovali až do po-
lovice 20. storočia: liatie olova na Ondreja, Jánske ohne, 
vianočné zvyky, kúpanie dievčat, svadobné zvyky, tradície 
pri smútočných obradoch a ďalšie. Mnohé nárečové slo-
vá v slovenskom prevedení sa uchovali až do dnešných 
čias napríklad v: štrúdľa – der Strudel, šlajer (závoj) – der 

Schleier, frištuk (raňajky) – das Frühstück, oringle (náuš-
nice) – Die Ohrringe, šnicla (rezeň) – das Schnitzel.

Nástup fašizmu tvrdo a nekompromisne zasiahol 
do života ľudí na Spiši. Nie všetci Nemci sa stotožňova-
li s nacistickým režimom. Od novembra 1944 sa začalo 
s nútenou evakuáciou obyvateľov nemeckej národnosti. 
Niektorí pristúpili na evakuáciu, iní zostali. Žiaľ, tragé-
diou tohto obdobia bol ten fakt, že mnohým aj nevinným 
obyvateľom nemeckej národnosti bol zhabaný ich maje-
tok a ich celoživotná práca a úsilie boli bez rozdielu zde-
vastované. Príkladom je osud významného kežmarského 
fotografa Paula Csaplovicsa, ktorému po vojne zničili 
jeho bohatý fotoateliér, mnohé sklenené dosky a prístroje 
boli rozkradnuté alebo zlikvidované.  A takýchto nešťast-
ných osudov bolo v tomto období veľa.

Ako vyzerá súčasný život karpatských Nemcov? 
Nemeckú menšinu na Slovensku zastupuje Karpatskone-

Gazeta Illustriertes Unterhaltungsblatt z 1911 r. – dodatek do Karpathen Post. Wydawnictwo Paula Sautera w Kieżmarku
Zbiory: Muzeum w Kieżmarku

Noviny Illustriertes Unterhaltungsblatt z roku 1911 – príloha Karpathen Postu. Vyšlo vo vydavateľstve Paula Sautera Kežmarok
Zbierky: Múzeum v Kežmarku 
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Karpackoniemieckie w Słowacji 15. W 1997 r. utworzo-
no Muzeum Kultury Niemców Karpackich jako muze-
um specjalistyczne Słowackiego Muzeum Narodowego 
w Bratysławie. Jego zadaniem jest systematyczne gro-
madzenie, opracowanie i prezentowanie zbiorów zwią-
zanych z życiem Niemców karpackich na terenie Słowa-
cji. Muzeum ma stałą ekspozycję także w Bratysławie. 
We współpracy z muzeum Towarzystwo regularnie, każ-
dego roku w czerwcu, organizuje w Kieżmarku Święto 
Kultury i Wzajemności, w czasie którego spotykają się 
Niemcy karpaccy nie tylko ze Słowacji, ale również z za-
granicy. W ciągu trzech dni oprócz poświęconych wy-
branym dziedzinom życia Niemców karpackich wystaw 
tematycznych propaguje się narodowe i narodowościowe 
tradycje tej grupy ludności.

W przeszłości Niemcy karpaccy bezsprzecznie 
stanowili liczną grupę etniczną, która na terenie Spisza 
żyła i tworzyła wartości zarówno w kulturze, sporcie, jak 
i życiu społecznym. Byli to ludzie, którzy pozostawili po 
sobie fragment historii. Pod wpływem różnych wydarzeń 
politycznych wiele faktów fałszowano, lekceważono lub 
przeceniano. Jednak materiały archiwalne są obiektywne 
i tylko od nas zależy, jak się do nich odniesiemy.

Dziękuję Pani dr Norze Baráthovej za pomoc 
i konsultację.

Tłumaczenie: Ryszard Juchniewicz

15  SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava. Bratislava, 
SNM 1999. Srdcom v srdci Európy. Nemci na Slovensku. Bratislava, SNM – bez po-
dania roku wydania

mecký spolok na Slovensku, ktorý bol založený 30. sep-
tembra 1990 v Medzeve.15 Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov bolo založené 1. januára 1997 ako špecializova-
né múzeum SNM v Bratislave. Jeho úlohou je systema-
ticky získavať, spracovávať a prezentovať na verejnosti 
zbierkové predmety, viažuce sa na život karpatských 
Nemcov na území Slovenska. Múzeum má v Bratisla-
ve sprístupnenú aj stálu expozíciu. Spolok v spoluprá-
ci s múzeom pravidelne každý rok organizuje v júni 
v Kežmarku Sviatok kultúry a vzájomnosti, na ktorom 
sa stretávajú karpatskí Nemci nielen zo Slovenska, ale aj 
zo zahraničia. Program trvá tri dni a okrem prezentácie 
výstavy, ktorá je každý rok tematicky zameraná na istý 
okruh života karpatských Nemcov, podujatie je oriento-
vané na propagovanie národných a národnostných tradí-
cií tejto skupiny obyvateľstva.

Karpatskí Nemci nesporne v minulosti tvorili početnú 
skupinu obyvateľstva, ktorá na území Spiša žila a vytvára-
la hodnoty, či už išlo o oblasť kultúry, športu, alebo spolo-
čenského života. Boli to ľudia, ktorí po sebe zanechali kus 
histórie. Mnohé fakty boli vplyvom rôznych politických 
a mocenských udalostí buď skresľované, podceňované 
alebo  nadhodnotené. Archívne materiály sú však nekom-
promisné a je len na nás, ako sa k týmto dokladom skutoč-
nosti postavíme.

Za pomoc a odbornú konzultáciu ďakujem 
PhDr. Nore Baráthovej.

15  SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava. Bratislava, 
SNM 1999. Srdcom v srdci Európy. Nemci na Slovensku. Bratislava, SNM – bez uda-
nia roku vydania.
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Jacek Kolbuszewski

Tatry – literacka tradycja motywu gór. 
Casus Krywań

Literacka tradycja opisywania gór i przeżyć z nimi 
związanych nie przypadkiem doczekała się bardzo wielu 
opracowań, dotyczących przede wszystkim historii lite-
ratury polskiej, w nieco zaś mniejszym stopniu dziejów 
literatury słowackiej, w niklejszym jeszcze zakresie cze-
skiej, węgierskiej i niemieckiej. Tu jednak pojawiała się 
ona w odniesieniu przede wszystkim do problematyki 
tatrzańskiej, choć okazjonalnie, pojawiła się ona nawet 
w literaturze rosyjskiej pod piórem Mikołaja Gogola1. 
W literaturze polskiej, szczególnie XIX wieku pojawiła 
się także, niezbyt dotąd zbadana, problematyka alpejska2, 
ciekawie także obecna w innych literaturach słowiań-
skich na przełomie XIX i XX wieku, zwłaszcza w lite-
raturze rosyjskiej3. W tym jednak wypadku nie jest tak 
istotny bardzo bogaty stan badań, liczy się raczej obec-
ność tradycji literackiej i kulturowej w fenomenie, który 
tu – roboczo – określimy mianem: „historii gór”. Litera-
tura zajmuje w nim ważne miejsce jako istotne świade-
ctwo faktów i zdarzeń, jest doniosła z punktu widzenia 
estetycznego sposobu postrzegania gór i na pewno pełni 
ważną rolę, a jednak w owej historii nie jest decydująca, 
choć badając ją, często trzeba się odwoływać właśnie do 
literatury.

Historia gór bowiem obejmuje nie tylko ich dzieje 
geologiczne, którymi literatura niezbyt często się zajmuje, 
chociaż bywa i tak, że – jak świadczą o tym dokonania 
na przykład Stanisława Staszica i Bolesława Limanow-
skiego – ją współtworzy, ale ogarnia także zagadnienia 
polityczne związane z wydarzeniami, do jakich w nich 
dochodziło, dotyka bardzo wyraźnie historii gospodarczej 
(stosunki własnościowe, rolnictwo, pasterstwo, górnictwo 

1  Zob. J. Kolbuszewski, Mikołaj Gogol i Tatry, [w:] Ogród nauk fi lologicz-
nych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Re-
dakcja naukowa Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda, Opole 2005, s. 317–324. 
O Tatrach w literaturze polskiej pisano tak wiele, że nie ma tu potrzeby cytowania 
owych prac. Syntezę zagadnienia przedstawiłem w obszernej monografi i Tatry w li-
teraturze polskiej 1805–1939, Kraków 1982. Podobna praca poświęcona literaturze 
słowackiej dotąd nie powstała, choć warto pamiętać o ciekawym porównawczym 
studium S. Mečiara Tatry v slovenskej a poľskej poézii, Turčianský sv. Martin 1932; 
o Tatrach w literaturze czeskiej zob. J. Pelikan, Tatranská tematika v české literatuře, 
„Slavia” 11, 1975, s. 350–358. O historii poznania Tatr i ich topografi i traktują liczne 
słowackie prace Ivana Bohuša, ale literatury dotyczą one w nikłym stopniu, choć są 
prawdziwie cenne. Węgrzy i Niemcy (spiscy) pisywali nieraz o topografi i Tatr i ich 
zdobywaniu, ale problematyką literacką się nie zajmowali.

2  Zob. J. Kolbuszewski, Alpy polskich romantyków. Prolegomena, [w:] 
tenże, Przestrzenie i krajobrazy, Wrocław 1994, s. 257–271.

3  Zob. Landschaft und Lyrik. Die Schweiz in Gedichten der Slaven. Eine 
kommentierte Atnthologie, Herausgebeben von Peter Brang. Űbersetzen von Chris-
toph Ferber, Basel 1998. Niestety w tej znakomitej antologii poeci polscy pojawili 
się w znacznej mniejszości, w stosunku do ich niemałej „alpejskiej produktywności”, 
której świadomość prof. Peter Brang miał pełną, choćby jako autor ciekawego stu-
dium o alpejskich wierszach Zenona Przesmyckiego („Warkocz ciał tak się miękko 
wydłuża”. Miriam (Zenon Przesmycki i jego cykl „Z sonetów szwajcarskich” (1897), 
[w:] Góry – Literatura – Kultura, T. IV., pod. red, Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 
2001, s, 183–190).

Jacek Kolbuszewski

Tatry – literárna tradícia motívu hôr. 
Kauza Kriváň

Literárna tradícia opisovania hôr a zážitkov 
s nimi spojených sa stala námetom mnohých diel. 
Nie je to náhodné. Týka sa to predovšetkým dejín 
poľskej literatúry, v menšej miere dejín slovenskej li-
teratúry a v nepatrnom rozsahu aj českej, maďarskej 
a nemeckej literatúry, kde tradície nadväzujú hlavne 
na tatranskú problematiku. Stretneme sa s ňou, hoci 
len príležitostne, aj v ruskej literatúre u Nikolaja Go-
goľa1. V poľskej literatúre, obzvlášť z 19. storočia, sa 
vo veľkej miere a zaujímavo objavuje aj doteraz po-
merne málo preskúmaná alpská tematika2. Stretneme 
sa s ňou tiež v iných slovanských literatúrach z pre-
lomu 19. a 20. storočia – obzvlášť v ruskej literatúre3. 
V tomto prípade však nie je natoľko dôležitý bohatý 
vedecký výskum, ale skôr prítomnosť literárnej a kul-
túrnej tradície vo fenoméne, ktorý tu pracovne nazýva-
me „dejiny hôr”. Literatúra v ňom zastáva významné 
miesto ako dôležité svedectvo faktov a udalostí, je vý-
značná z hľadiska estetického vnímania hôr a určite 
plní dôležitú úlohu. Aj keď v spomínaných dejinách 
nie je rozhodujúca, pri ich rekonštrukcii treba  využiť 
práve literatúru.

Dejiny hôr zahŕňajú v sebe nielen geologickú mi-
nulosť, ktorou sa literatúra veľmi nezaoberá, aj keď sa 
stáva, že sa na nej podieľa, ako to vidieť napríklad v die-
lach Stanisława Staszica a Bolesława Limanowského, 
ale implikujú tiež politické otázky spojené s udalosťa-
mi, ktoré sa v horách odohrali. Veľmi výrazne zasahujú 
do hospodárskych dejín (vlastnícke vzťahy, poľnohos-
podárstvo, pastierstvo, baníctvo a priemysel), ale obsa-
hujú tiež pomerne bohaté a rozsiahle kultúrne otázky. 

1  Viď J. Kolbuszewski, Mikołaj Gogol i Tatry, [w:] Ogród nauk fi lologicz-
nych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Re-
dakcja naukowa Mieczysław Balowski i Wojciech Chleba, Opole 2005, s. 317–324. 
O Tarách sa v poľskej literatúre písalo tak veľa, že nie je potrebné tieto diela citovať. 
Syntézu problematiky som predstavil v obšírnej monografi i Tatry w literaturze pol-
skiej 1805–1939, Kraków 1982. Podobná práca venovaná slovenskej literatúre zatiaľ 
nevznikla, hoci nesmieme zabúdať na zaujímavú komparatistickú štúdiu S. Mečiara 
Tatry v slovenskej a poľskej poézii, Turčiansky sv. Martin 1932; o Tatrách v českej 
literatúre viď J. Pelikán, Tatranská tematika v české literatuře, „Slavia” 11, 1975, s. 
350–358. Dejinám spoznávania Tatier a ich topografi e sa venujú mnohé slovenské 
práce Ivana Bohuša, ale literatúry sa dotýkajú len okrajovo, hoci sú naozaj cenné. 
(Spišskí) Maďari a Nemci tiež písali o topografi i Tatier a ich dobývaní, ale literárnou 
problematikou sa nezaoberali.

2  Viď J. Kolbuszewski, Alpy polskich romantyków. Prolegomena, [w:] 
tenže, Przestrzenie i krajobrazy, Wrocław 1994, s. 257–271.

3  Viď Landschaft und Lyrik. Die Schweiz in Gedichten der Slaven. Eine 
kommentierte Atnthologie. Herausgebeben von Peter Brang. Űbersetzen von Chri-
stoph Ferber, Basel 1998. Žiaľ, v tejto významnej antológii sú poľskí básnici za-
stúpení len v menšine, v porovnaní s ich pomerne rozsiahlou „alpskou produkciou”, 
čo si prof. Peter Brang, autor zaujímavej štúdie o alpských básňach Zenona Przesmy-
ckého náležite uvedomoval; „Warkocz ciał tak się miękko wydłuża”. Miriam (Zenon 
Przesmycki) i jego cykl „Z sonetów szwajcarskich” (1897), [w:]  Góry – Literatura 
– Kultura. T. IV., pod. red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 2001, s. 183–190).
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i przemysł), jak również – w szerokim zakresie – zagad-
nień kulturowych. Ważne są dla niej dzieje ich zdobywa-
nia (szczególnie dotyczy to gór wysokich, trudno dostęp-
nych), naukowego i turystycznego poznawania, równie 
zaś istotna jest historia sposobu artystycznego ujmowania 
ich problematyki w literaturze i sztuce. Świadczy o tym 
dobitnie wielka kariera Tatr w okresie Młodej Polski. Są 
w tych dziejach rozdziały ważne, mówiące bardzo wiele 
o szerszych zjawiskach zachodzących w kulturze. Wystar-
czy przypomnieć wyrazistą odrębność kultury ludowej na 
obszarach górskich bądź też wielkość specyficznej demo-
nologii górskiej w XVII i XVIII wieku, by dostrzec, iż 
owo uprawianie „historii gór” w tym aspekcie kulturowym 
ma spore znaczenie dla wiedzy o przemianach zachodzą-
cych w świadomości ludzkiej czy orientacji estetycznej 
w różnych okresach. Dodajmy, że w tego rodzaju reflek-
sji bardzo istotną rolę odgrywa zarówno spojrzenie ogól-
ne (filozoficzne i naukowe, a także np. folklorystyczne 
podstawy kolejnych koncepcji postrzegania i rozumienia 
gór), jak i sprowadzone do kategorii szczegółu, związane 
z jednostkowym spojrzeniem na kulturowe nacechowanie 
i znaczenie pewnych górskich obiektów topograficznych. 
Dostarczyć tu można setek przykładów, zwracając uwa-
gę na położoną niedaleko Wrocławia Sobótkę, oficjalnie 
zwaną dziś Ślężą, Łysicę w Górach Świętokrzyskich, kar-
konoską Śnieżkę, tatrzańskie Krywań i Łomnicę, by ogra-
niczyć się do tych polskich przykładów, nie sięgając do 
odleglejszych geograficznie egzemplów. Każda z wymie-
nionych tu gór miała w swych dziejach wyraźny „rozdział 
demonologiczny”; w XVII wieku cały masyw Mont Blanc 
nosił – bez szczegółowego wyróżniania poszczególnych 
w nim szczytów – nazwę Mont Maudit, gdy zaś spadające 
z Białej Góry lodowce pod koniec XVII wieku – w tak 
zwanej małej erze lodowcowej: trwającym kilkadziesiąt 
lat ostrym ochłodzeniu alpejskiego klimatu – zaczęły za-
grażać wioskom położonym w dolinie, wówczas sprowa-
dzony specjalnie z Annecy biskup poddał egzorcyzmom 
jeden z lodowców i – jak żartują francuscy historycy Alp 
– były to egzorcyzmy tak skuteczne, że z czasem lodowiec 
zanikł, co oczywiście tłumaczyć trzeba nie tylko interwen-
cją sił nadprzyrodzonych, ale także zwyczajnym ocieple-
niem klimatu, do dzisiaj niszczącym alpejskie lodowce 
i wieczne śniegi na szczycie Kilimandżaro.

Dlatego warto się czasem bliżej przyjrzeć dokład-
niej kulturowej roli pewnych gór, szczególnie wtedy, 
gdy sposoby ich widzenia, pojmowania i interpretowania 
wiązały się z ważnymi dla poszczególnych kultur naro-
dowych aspektami.

Jedną z takich gór jest Krywań w słowackich 
Tatrach.

Pre dejiny hôr je dôležitá história ich dobývania (týka 
sa to hlavne nedostupných vysokých hôr),  vedeckého 
a turistického spoznávania, ale rovnako dôležitá je aj 
história umeleckého zobrazovania tejto problemati-
ky v literatúre a v umení. Zreteľne to dokazuje veľká 
popularita Tatier v období nazývanom Młoda Polska 
(slovenský ekvivalent – modernizmus; pozn. prekl.). 
V týchto dejinách sú veľmi dôležité obdobia, ktoré 
vypovedajú o širších javoch odohrávajúcich sa v kul-
túre. Stačí len spomenúť výraznú odlišnosť ľudovej 
kultúry v horských oblastiach, alebo veľkú zvláštnosť 
horskej démonológie v 17. a 18. storočí, aby sme si 
všimli, že toto zaoberanie sa „dejinami hôr” v takom-
to kultúrnom aspekte, má veľký význam pre spozná-
vanie premien odohrávajúcich sa v ľudskom vedomí 
alebo v estetických orientáciách rôzneho obdobia. 
Treba podotknúť, že v takýchto reflexiách veľmi dô-
ležitú úlohu zohráva všeobecný pohľad (filozofické, 
vedecké, ale napríklad aj národopisné základy ďalších 
koncepcií vnímania a chápania hôr), ako aj pohľad  
chápaný v kategórii detailu, ako individuálny pohľad 
na kultúrnu príznakovosť a význam určitých horských 
topografických objektov. Môžeme tu uviesť stovky 
príkladov, stačí si však všimnúť niekoľko poľských 
ako Sobótka neďaleko Vroclavu, dnes oficiálne nazý-
vaná Ślęża, Łysica v Świętokrzyských horách, Snežka 
v Krkonošiach, tatranský Kriváň a Lomnický štít a ne-
musíme siahať po zemepisne odľahlých exemplách. 
Každý zo spomínaných vrchov mal vo svojej histórii 
výrazné „démonologické obdobie”; v 17. storočí mal 
celý masív Mont Blanc – bez rozlíšenia jednotlivých 
štítov – názov Mont Maudit. Ale keď koncom 17. sto-
ročia v tzv. „malej dobe ľadovej” (niekoľko desaťročí 
trvajúce ostré ochladenie alpského podnebia) ľadovce 
padajúce z Bielej hory začali ohrozovať dediny ležiace 
v doline, špeciálne privolaný biskup z Annecy podro-
bil exorcizmom jeden z ľadovcov. A ako žartujú fran-
cúzski historici – exorcizmy boli natoľko účinné, že 
ľadovec po čase zanikol. Môžeme si to, samozrejme, 
vysvetliť nielen ako zásah nadprirodzených síl, ale ako 
obyčajné oteplenie podnebia, ktoré dodnes ničí alpské 
ľadovce a večný sneh na vrchole Kilimandžára. 

Preto je dobré občas sa dôkladnejšie prizrieť kul-
túrnej úlohe daných hôr, hlavne vtedy, keď sa spôsob 
ich videnia, chápania a interpretovania viazal s národ-
nými aspektmi dôležitými pre jednotlivé kultúry.

Jedným z takýchto vrchov je Kriváň v sloven-
ských Tatrách.

Kriváň je jedným z najznámejších tatranských 
vrchov. Z poľskej strany, aj to len z určitého miesta, 
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Krywań (2496 m) jest jednym z najsłynniejszych 
szczytów tatrzańskich. Ze strony polskiej widoczny jest 
dosyć słabo i z niebyt wielu miejsc, można dostrzec zresztą 
tylko jego dość charakterystyczny, „zakrzywiony” wierz-
chołek i trzeba się nieźle orientować w panoramie pasma 
gór, by go wypatrzyć, natomiast od strony południowej 
jawi się wręcz imponująco i od niej jest też najłatwiej 
dostępny. Nie przeszkadzało to jednak temu, że w XIX 
wieku chodzono nań z północnej strony Tatr, tyle tylko, 
że okrążając jego strome północne zerwy, których pokona-
nie wymaga sporych kwalifikacji wspinaczkowych. Dziś 
góra ta ma duże znaczenie turystyczne, z jej wierzchołka 
bowiem roztacza się jeden z najwspanialszych widoków 
tatrzańskich (wręcz poraził on Stanisława Staszica), z po-
łudniowej zaś jego strony prowadzą na wierzchołek4 dwa 
bardzo łatwe szlaki turystyczne. W przeszłości, od XV 
do XVIII, wieku miało to istotne znaczenie gospodarcze, 
bowiem owym szlakiem turystycznym wiodła droga do 
kopalń złota, znajdujących się nawet na wysokości około 
2100 m i postawiono tam domki dla górników. Kopalnie 
te były jedną z największych, może nawet największą, 
inicjatywą gospodarczą w Tatrach, bo wydobywanie rudy 
żelaznej w Dolinie Kościeliskiej odbywało się w niepo-
równanie łatwiejszych warunkach5. Z powodu nieren-
towności wydobycia złota z tych kopalń (rudy były tam 
niskoprocentowe) i trudności z transportem6 działalności 
górniczej zaniechano w 17877. Droga zaczęła wówczas 
zarastać i – jak zaświadcza Bogusz Zygmunt Stęczyński 
w poemacie Tatry (1860), była około roku 1845 już tylko 
wąską percią8. 

Ciekawą o tych kopalniach relację, najobszerniejszą 
w polskiej literaturze naukowej i turystycznej, dał Stani-
sław Staszic w dziele O ziemiorództwie Karpatów i in-
nych gór i równin polski (1815), pisząc, że są to:  „[…] 
z wielką pracą wykowane w granitach różne lochy, czyli 
stole [scil. sztolnie]. Są to dawne górnicze wyroby na 
złoto, które znajduje się tu samorodne w kształcie liste-
czek lub gruzełek. Kwarc robi tego kruszcu złoże (gang) 
i ciągnie w głąb skały żyłami. Kierunku żył dostrzegać nie 
mogłem. Bo stole wszystkie częścią zapadły się, częścią 
śniegiem i lodami są zawalone. Zakład tutejszej kopalni 

4  Niemal do końca XVIII wieku Krywań uchodził za najwyższy szczyt 
tatrzański; „zdetronizowany” został w następstwie prowadzenia barometrowych po-
miarów wysokości.

5  Zob. H. Jost, O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich, Warszawa 1962.
6  Ponieważ wozy nie mogły tam dojeżdżać, transport odbywał się z wyko-

rzystaniem zwierząt (osłów, koni) jucznych.
7  Na nierentowność tych kopalń zwracał uwagę już w 1719 r. Georg 

Buchholz St. (1643–1724); zob. J. Szafarski, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy 
o Tatrach, Warszawa 1972, s. 101–102. Twierdził on, że na szczyt Krywania wjechać 
można konno albo wozem, w obu wypadkach się jednak grubo mylił.

8  Tatry w dwudziestu czterech obrazach, Kraków 1860, s. 86: „Wspinając 
się po ścieżce nie szerszej od piędzi…”; o kopalniach złota na Krywaniu wspomniał 
enigmatycznie, że powstały za czasów króla Macieja Korwina, ale o ich losach nicze-
go nie miał do powiedzenia.

je viditeľný iba jeho charakteristický zakrivený vrchol 
a treba sa dobre vyznať v panoráme horského pásma, 
aby sme ho našli. Ale z južnej strany sa vznešene týči 
a odtiaľ je tiež najprístupnejší. Vôbec to neprekážalo 
v tom, že v 19. storočí naň vystupovali zo severnej 
strany, s tým, že obchádzali jeho strmé severné zrá-
zy, ktorých dobytie si vyžadovalo veľkú horolezeckú 
zručnosť. Dnes má tento vrch veľký turistický význam, 
pretože z jeho štítu sa rozprestiera jedna z najúžasnej-
ších tatranských panorám (ktorá priam ohromila Sta-
nisława Staszica). Z južnej strany vedú na štít4 dva ne-
náročné turistické chodníky. V minulosti, od 15. do 18. 
storočia, to malo veľký hospodársky význam, pretože 
tadiaľto, po dodnes funkčnom turistickom chodní-
ku, viedla cesta do zlatých baní, ktoré sa nachádzali 
dokonca až vo výške 2100 m, kde mali baníci svoje 
domčeky. Tieto bane predstavovali jednu z najväčších 
iniciatív a možno, že aj boli najväčšou hos podárskou 
iniciatívou v Tatrách, pretože ťažba železnej rudy 
v Kościeliskej doline prebiehala v neporovnateľne 
ľahších podmienkach5. Vzhľadom na nerentabilitu 
ťažby zlata v spomínaných baniach (ruda obsahovala 
nízke percento zlata) a pre ťažkosti s dopravou6 boli 
v roku 1787 banícke práce zastavené7. Cesta začala 
zarastať a ako to dokumentuje Bogusz Zygmunt Stęc-
zyński v poéme Tatry (1860), v roku 1845 to bola už 
len úzka prť8. 

Najzaujímavejší a zároveň najobšírnejší opis 
v poľskej vedeckej a turistickej literatúre poskytol 
o týchto baniach Stanisław Staszic v diele O ziemioró-
dztwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815), 
keď písal: „[…] s veľkou námahou v žule vykuté po-
dzemné chodby čiže „stole” [rozumie sa štôlne]. Sú 
to staré banské diela po ťažbe zlata, ktoré sa tu nachá-
dza v prírodnej forme v podobe zlatiniek alebo hru-
diek. Ložisko sa skladá z kremeňa (gang) a tiahne sa 
do hĺbky skaly žilami. Ich smer som nevidel, pretože 
štôlne boli čiastočne zapadnuté a čiastočne prikryté 
snehom a ľadom. Založenie tejto bane si vyžiadalo ob-
rovskú námahu. Od úpätia Kriváňa […] viedla cesta 
vykutá do žuly až na miesto baníckych prác. Po tej-
to ceste bolo prevážané drevo na koňoch, potrebné 
na podopieranie štôlní. Vynášalo sa banícke náradie, 

4  Takmer do konca 18. storočia bol Kriváň považovaný za najvyšší tat-
ranský štít; „detronizovaný” bol až v dôsledku barometrického merania výšky.

5  Viď H. Jost, O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich, Warszawa 1962.
6  Keďže vozy sa tam nedostali, na akúkoľvek dopravu boli využívané 

ťažné zvieratá (osly, kone).
7  Na nerentabilitu týchto baní upozorňoval už v roku 1719 Georg Buchholz 

st. (1643–1724); viď J. Szafarski, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach, 
Warszawa 1972, s. 101–102. Buchholz tvrdil, že na vrchol Kriváňa sa dá vyjsť na koni 
alebo na voze, ale v oboch prípadoch sa zásadne mýlil. 

8  Tatry w dwudziestu czterech obrazach, Kraków 1860, s. 86: „Štverajúc 
sa po chodníku širokom ako piaď…”; zlaté bane spomínal enigmaticky, že vznikli 
za čias kráľa Mateja Korvína, ale o ich osude už nemal čo povedať. 
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robiony był z niezmiernym kosztem. Od dołu Krywanu 
[…] droga ciągle kuta w granicie aż do tutejszych robót. 
Tą drogą przenoszono na koniach drzewo do stemplowa-
nia stoł potrzebne. Wnoszono wszystkie narzędzia górni-
cze, zgoła żywność i wszelkie dla pracujących ludzi po-
trzeby. Górnicy tu najwięcej trzy miesiące tylko do roku 
pracować mogli”9.

Kopalnie te w XX wieku zostały ostatecznie ze 
względów bezpieczeństwa zasypane i trudno się dzisiaj 
dopatrzyć ich śladów w wyższych partiach góry. Wcześ-
niejsze natomiast istnienie odpowiednio szerokiej drogi 
sprawiało, że szczyt Krywania był dość łatwo dostępny. 
Choć pierwszego udokumentowanego nań wejścia doko-
nano w 1773 r.10, to jednak wiadomo, że był on osiągany 
już wcześniej, na pewno w drugiej połowie XVIII wieku 
(1761 r.)11, niewątpliwie jednak wchodzono nań per cu-
riositate przynajmniej o sto lat wcześniej. Prace górnicze 
zainicjowano na Krywaniu już w drugiej połowie XV wie-
ku, intensyfikacja zaś związanych z tym działań nastąpiła 
w drugiej połowie XVI wieku12. Jeśli kopalnie od szczytu 
dzieliło zaledwie kilkaset metrów, to trudno sobie wyobra-
zić, by nikt – choćby z ciekawości, jeżeli nie dla poszuki-
wań górniczych – nie wszedł na wierzchołek. 

Warto pamiętać, że na znacznie niższą i na pewno 
łatwiej dostępną karkonoską Śnieżkę wchodzono już od 
XVI wieku, w sto zaś lat później wycieczki na jej szczyt 
były wręcz popularne. Oczywiście, z modnego i licznie 
odwiedzanego w XVII wieku uzdrowiska, jakim były 
Cieplice [Śląskie], na Śnieżkę było nieporównanie bliżej 
niż na Krywań z Popradu, ale też właściwie aż po wiek 
XX był on mieściną mało atrakcyjną, więc do niego nie 
jeżdżono. Podtatrzańskie wioski z południowej strony 
gór służyły czasem za bazy noclegowe dla naukowców, 
ale same w sobie nie były atrakcyjne, więc nie przycią-
gały kuracjuszy ani różnych wędrowców tak jak Ciepli-
ce. Stąd więc liczba ludzi wchodzących na Krywań była 
(i jest) znacznie mniejsza niż odwiedzających Śnieżkę. 
Na Krywań kolejki linowej na szczęście nie ma, podczas 
gdy wejście na Śnieżkę niesłychanie ułatwiają wyciągi i ko-
lejki zarówno ze strony czeskiej, jak i polskiej. Ale też pa-
miętać warto, że na Śnieżkę prowadziły już na długo przed 
wiekiem XIX bardzo dobre drogi, szczyt zaś wyposażony 
był w wygodną dla dawnych turystów infrastrukturę, któ-
rej Krywań oczywiście nie miał, choć koło kopalń stały 

9  S. Staszic, Opisanie Tatr (Wybór tekstów), wyboru dokonali, komentarzem 
i przypisami opatrzyli: Jerzy Mikuszewski i Zbigniew Wójcik, Warszawa 2005, s. 37–
38.

10  Dokonał go w dniach 3–4 sierpnia 1783 r. Andrzej Jonasz Czirbesz (1732–
1811), pastor w Spiskiej Nowej Wsi. Był on autorem pierwszego naukowego opisu 
Tatr, w którym pomieścił precyzyjny opis swego wejścia na tę górę; zob. J. Szafl arski, 
Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach, Warszawa 1972, s. 183–184.

11  Informacje te podaję za: Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, Wielka 
encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, s. 608-611.

12  Zob. J. Szafl arski, op. cit., s. 79 i 83-85.

celá strava a všetko, čo robotníci potrebovali. Baníci 
tu mohli pracovať najviac tri mesiace v roku”9.

Začiatkom 20. storočia boli tieto bane z bezpečnost-
ných dôvodov zasypané a dnes by sme vo vyšších par-
tiách len ťažko po nich našli nejaké stopy. Široká cesta 
na Kriváň v minulosti  spôsobila, že vrch bol už pomerne 
dávno ľahko prístupný. Hoci k prvému dokumentované-
mu výstupu došlo v roku 177310, je známe, že bol opísa-
ný už skôr, určite v druhej polovici 18. storočia (1761)11, 
nepochybne však naň vystupovali per curiositatem aspoň 
o sto rokov skôr. Banícke práce sa na Kriváni začali už 
v druhej polovici 15. storočia, ale k zintenzívneniu tejto 
činnosti došlo až v druhej polovici 16. storočia12.  Keďže 
bane delilo od vrcholu sotva niekoľko sto metrov, je až 
nepredstaviteľné, že by naň nikto – hoci len zo zvedavos-
ti, ak nie k vôli priezkumu – nevyšiel.

Nezabúdajme, že na podstatne nižšiu a rozhod-
ne prístupnejšiu krkonošskú Snežku vystupovali už 
v 16. storočí a o ďalších sto rokov boli výlety na ňu 
dokonca populárne. Samozrejme, že z Teplíc [Ciepli-
ce Śląskie], populárnych a navštevovaných kúpeľov 
v 17. storočí, bolo na Snežku neporovnateľne bližšie 
ako na Kriváň z Popradu, ktorý bol až do 20. storočia 
neatraktívnym mestečkom, a preto sa tam nechodieva-
lo. Tatranské dedinky z južnej strany občas využívali 
vedci na ubytovanie, ale samé o sebe neboli zaujíma-
vé, a preto nelákali rekreantov, ani iných pocestných, 
ako to bolo v Tepliciach. A tak aj počet ľudí vystupu-
júcich na Kriváň bol (a aj je) podstatne nižší ako náv-
števníkov Snežky. Na Kriváň našťastie nevedie žiadna 
lanovka, zato výstup na Snežku neuveriteľne uľahču-
jú nielen lanovky, ale aj vleky, rovnako na českej aj 
poľskej strane. Nesmieme tiež zabúdať, že na Snežku 
viedli už dávno pred 19. storočím dobré cesty a vrchol 
bol vybavený pre vtedajších turistov dobrou infraštruk-
túrou, ktorú Kriváň samozrejme nemal, hoci pri ba-
niach stáli domčeky baníkov13. Výstup na jeho vrchol 

9  S. Staszic, Opisanie Tatr (Wybór tekstów). Výber urobili a doplnili komen-
tárom a poznámkami: Jerzy Mikuszewski a Zbigniew Wójcik, Warszawa 2005, s. 37–38.

10  Uskutočnil ho v dňoch 3.–4. augusta 1783 Andrej Jonáš Czirbesz (1732–
1811), protestanský kňaz zo Spišskej Novej Vsi. Je autorom prvého vedeckého opisu 
Tatier, v ktorom umiestnil opis svojho výstupu na tento vrch; viď J. Szafl arski, Pozna-
nie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach, Warszawa 1972, s. 183–184.  

11  Tieto informácie uvádzam podľa : Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, 
Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, s. 608-611.

12  Viď J. Szafl arski, op. cit., s. 79 a 83–85.
13  Len na oveľa nižšie položenej Podkrivánskej poľane bol v roku 1806 po-

stavený malý domček, kde sa mal uchýliť arciknieža Jozef počas chystaného výstupu 
na Kriváň, ale k výprave nedošlo a domček neskôr nebol využívaný na turistické účely; 
Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, op. cit., s. 611. Písal o tom J. Zborowski: „V roku 
1806 sa uhorský palatín, arciknieža Jozef Habsburský vybral so svojou suitou na ob-
chôdzku severnej hranice uhorského kráľovstva. Podľa programu mal navštíviť Kriváň, 
ale k tomu nedošlo. Ale vďaka chystanému výletu bol vrch značne sprístupnený, lebo 
úslužný prefekt hradného panstva nakázal zlepšiť cestu na Kriváň až do Priehyby, aby 
sa dala prejsť na koni; na Podkrivánskej poľane a na Kope nakázal postaviť koliby 
a vytesať schody až na úplný vrchol. Na spestrenie pobytu postavili členovi dynastie 
na Kope delo, ktoré malo svojimi strelami vyplašiť kamzíky a týmto pohľadom potešiť 
palatína”; J. Zborowski, „Raczyli odwiedzić Tatry”, [w:] idem, Pisma Podhalańskie, 
t. 12, Kraków 1972, s. 292. Či boli tieto schody vytesané v roku 1806 alebo 1840 sa 
presne nevie, pretože sa spomínajú ako nová investícia pri obidvoch dátumoch.
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domki dla górników13. Wejście na jego szczyt było jednak 
swoiście ułatwiane. Gdy w 1840 r. przybył w Tatry król sa-
ski Fryderyk August II, aby ułatwić mu osiągnięcie szczy-
tu, w skałach wykuto specjalne stopnie. Pisał o tym Juliusz 
Zborowski, przypominając relację botanika Kazimierza 
Łapczyńskiego, który po bytności na Krywaniu w 1861 r.
zanotował, że –„[…] wchodził na szczyt wygodną drogą 
wykonaną przed 21 laty dla saskiego króla, stąd zwaną 
przez Górali królewską. W granitach co krok były wykute 
gniazda dla stąpnięć nogą; Góral-przewodnik nazwał je 
stemplami i dowcipkował, że niemiecki król miał żelazne 
nogi i dlatego wydeptywał dziury w skałach”14.

Liczba osób wchodzących na Krywań zwiększać się 
zaczęła nieznacznie dopiero w XIX wieku i to właściwie 
dopiero po 1830 r. Krywań był jednak od schyłku XVIII 
wieku górą bardzo atrakcyjną dla naukowców. Aż kilka-
krotnie był na nim w latach 1788–1793 wybitny botanik 
Robert Townson (1762–1827)15. Wszedł na Krywań także 
znakomity badacz Tatr (ale nie tylko ich) Baltazar Hac-
quet (1739–1815)16, który był na tej górze w 1794 r. Wśród 
wybitnych uczonych, którzy weszli na Krywań znalazł się 
także Stanisław Staszic (1755-1826), który był na tej górze 
w 1805 r. i poświęcił mu ważny, bardzo piękny, zawie-
rający elementy romantycznej już uczuciowości, rozdział 
w swym koronnym dziele geologicznym O ziemiorództwie 
Karpatów i innych gór i równin Polski (Warszawa 1815), 
wprowadzając motyw tej góry do literatury polskiej, 
w której on jednak zbyt wielkiej kariery nie zrobił17.  Rela-
cja Staszica o jego bytności na Krywaniu zajmuje jednak 
ważne miejsce w dziejach nie tylko literatury o Tatrach, 
ale i w historii przemian postaw wobec zjawisk przyro-

13  Tylko na dużo niżej położonej Krawańskiej Polanie postawiono w 1806 r.
mały domek, mający dać schronienie arcyksięciu Józefowi w czasie jego zamierzo-
nej wycieczki na Krywań, ale do jego wyprawy na tę górę nie doszło, domek zaś 
turystycznego zastosowania nie miał; Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, op. cit., 
s. 611. Pisał o tym Juliusz Zborowski: „W 1806 r. palatyn Węgier, arcyksiążę Józef 
Habsburg, wybrał się ze świtą na objazd północnej granicy węgierskiego królestwa. 
Wedle programu miał zwiedzić Krywań, ale do tego nie doszło. Jednak dzięki projek-
towanej wycieczce nastąpiło znaczne udostępnienie tego szczytu, bo usłużny prefekt 
hradeckich dóbr kameralnych kazał ulepszyć drogę na Krywań aż do Prehyby, tak 
iż można ją było przebyć konno; polecił wystawić koliby na Podkrywańskiej Pola-
nie i na Kopie oraz wyciosać schody na sam wierzchołek. Dla urozmaicenia pobytu 
członka dynastii ustawiono na Kopie wielko moździerz, który miał strzałami wypła-
szać kozice i ich widokiem radować palatyna”; J. Zborowski, Raczyli odwiedzić Tatry, 
[w:] idem, Pisma podhalańskie, t. 2, Kraków 1972, s. 292. Kiedy owe schody zostały 
wyciosane, czy w 1806 r., czy w 1840, tego nie wiadomo, bo wspomina się o nich jako 
o nowej inwestycji w związku z tymi oboma datami.

14  J. Zborowski, op. cit., s. 329.
15  Dokonując pomiarów barometrycznych, jako pierwszy stwierdził, że Kry-

wań jest niższy od Łomnicy, ale mimo to przekonanie, że jest on najwyższą górą w Ta-
trach utrzymało się jeszcze kilkadziesiąt lat; zob. J. Szafl arski, op. cit., s. 220–221.

16  Ibidem, s. 192–193. Hacquet był przekonany, że Krywań jest najwyższą 
górą Tatr i całych Karpat; było to powszechne mniemanie utrwalone przez austria-
ckich kartografów wojskowych w 1770 r. i rozpropagowane w pracy K. Windischa, 
Geographie des Königreiches Ungarn (1780 r.).

17   Najciekawiej pojawia się później motyw Krywania w Na Skalnym Pod-
halu Kazimierza Tetmajera w ślicznej śpiewance Marty Uherczykównej z Liptowa 
(inc. „Hej Krywaniu, Krywaniu wysoki…”); pieśń ta na Podhalu się sfolkloryzowa-
ła i zyskała ogromną popularność: na powtórnym pogrzebie Kazimierza Tetmajera 
w Zakopanem nad grobem poety jej melodię wykonały połączone kapele góralskie. 
Marta Uherczykówna śpiewała ją po polsku, była bowiem polską góralką z Liptowa; 
jeszcze w XIX wieku liczba osad polskich w Liptowie, położonym z południowej 
strony Tatr, była niemała.

bol predsa len istým spôsobom uľahčený. Keď v roku 
1840 prišiel do Tatier saský kráľ Fridrich August II., 
vyhĺbili do skál špeciálne stupienky, aby sa ľahko dostal 
na vrchol. Písal o tom Juliusz Zborowski, pripomína-
júc opis botanika Kazimierza Łapczyńského, ktorý si 
po návšteve Kriváňa v roku 1861 zapísal, že – „[…] 
vystupoval na vrchol po dobrej ceste urobenej pred 21 
rokmi pre saského kráľa, ktorú preto gorali volajú krá-
ľovská. Do žuly boli krok za krokom vytesané ostrov-
čeky na stupaje; Goral – horský vodca ich nazval od-
tlačkami a žartoval, že nemecký kráľ mal železné nohy, 
a preto vyšliapal v skalách diery”14.

Počet osôb, ktoré vystúpili na Kriváň, sa začal zvy-
šovať až v 19. storočí, práve v roku 1830. Vedci však oň 
prejavovali záujem už koncom 18. storočia. V rokoch 
1788–1793 bol niekoľkokrát na Kriváni známy botanik 
Robert Townson (1762–1827)15 a v roku 1794 zasa Bal-
tazar Hacquet (1739–1815)16, vynikajúci bádateľ Tatier 
(ale nielen Tatier). Medzi významnými vedcami, ktorí 
vyšli na Kriváň, bol aj Stanisław Staszic (1755–1826). 
Bol tam v roku 1805. Venoval mu  dôležitú, veľmi pek-
nú kapitolu vo svojom najvýznamnejšom geologickom 
diele O ziemiorództwie Karpatów i innych równin Pol-
ski (Warszawa 1815), obsahujúcu prvky už romantickej 
citovosti. Zaviedol tak motív Kriváňa do poľskej lite-
ratúry, kde však Kriváň príliš veľkú kariéru neurobil17. 
Rozprávanie Staszica o svojej výprave na Kriváň zastá-
va dôležité miesto nielen v dejinách literatúry o Tatrách, 
ale aj v dejinách premeny postojov voči prírodným ja-
vom na začiatku 19. storočia. Spájajú sa tu totiž prvky 
preromantického nadšenia s racionálnou filozofickou 
myšlienkou, smerujúcou k ovládnutiu emocionálnych 
prvkov: „Ťažko pochopiteľné a ešte ťažšie opísateľné 
sú prvé dojmy, ktoré na človeku urobí z vysokých hôr 
naraz vzhliadnutý nekonečný priestor a množstvo ob-
rovských predmetov. Je to akési náhle, zvláštne nadše-
nie: oslnený zrak, vnútorné zmysly v údive; množstvo 
vzrušenia, plno vnútorného citu, ale pritom žiadne pred-
stavy. Aj tu príroda vystríha, že ľudské zmysly sú ob-
medzené. Snažiac sa pochopiť všetko ako celok, žiaden 
celok nie je pochopiteľný. Oko nič nevidí, keď je všet-

14  J. Zborowski, op. cit., s. 329.
15  Pri barometrických meraniach zistil, že Kriváň je nižší od Lomnického 

štítu, ale aj napriek tomu sa názor, že je najvyšším vrchom Tatier, udržal ešte niekoľko 
desiatok rokov; viď J. Szafl arski, op. cit., s. 220–221.

16  Ibidem, s. 192–193. Hacquet bol presvedčený, že Kriváň je najvyššou ho-
rou v Tatrách a v celých Karpatoch; bol to všeobecný názor, ktorý upevňovali rakúski 
vojenskí kartografi  v roku 1770 a ktorý propagovala práca K. Windischa Geographie 
des Königreiches Ungarn (1780).

17  V najzaujímavejšej podobe sa motív Kriváňa ukázal v diele Kazimierza 
Tetmajera Na Skalnym Podhalu, v krásnej piesni  Marty Uherčíkovej z Liptova (začí-
najúcou sa „Hej Kriváň, Kriváň vysoký…”); táto pieseň sa na Podhalí  folklorizovala 
a stala sa veľmi populárna; na opakovanom pohrebe Kazimierza Tetmajera v Zako-
panom melódiu tejto piesne zahrali spojené goralské kapely.  Marta Uherčíková ju 
spievala po poľsky, pretože bola poľskou goralkou z Liptova; ešte v 19. storočí bol 
počet poľských osád na južnej strane Tatier, čiže Liptove, pomerne veľký.
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dy na początku XIX wieku. Elementy preromantycznego 
zachwytu łączą się tu bowiem z racjonalistyczną refleksją 
filozoficzną, zmierzającą do opanowania elementów emo-
cjonalnych: „Trudne do pojęcia, trudniejsze jeszcze do 
opisu te pierwsze wrażenia, które na umyśle z wysokich 
gór sprawia razem zoczona rozstrzenie niezmierność i tylu 
przedmiotów ogromnych nieprzejrzaność. Jest to nagłe 
jakieś dziwne zachwycenie: wzrok olśnion, wewnętrzny 
zmysł rozumu prawie osłupiony; pełno poruszeń, pełno 
wewnątrz czucia, ale przy tym żadnych wyobrażeń. Zdaje 
się i tu ostrzegać natura, iż ograniczone człowieka zmy-
sły. Chcąc razem pojąć cały, staje się niepojętym dla niego 
ogół każdy. Nic nie widzi oko, kiedy razem wszystko. Tyl-
ko rozważanie części, tylko rozbiór na szczegóły jest jedy-
ną drogą do ogółów objęcia, poznania i wyobrażenia”18. 

Z tym trudnym problemem racjonalista Staszic bardzo 
wyraźnie sobie poradził: opanował emocje19, dochodząc 
ostatecznie do wniosku, że „Jest to świat stary, ponury, nie-
użyty, chropawy. Natura czyli nie śmie, czyli nie może, ani 
go tu ozdabia, ani rozmazuje. Wśród łysych skalisk i natura 
sama łysa i zimna. Tu zdaje się spotykać pierwsze na naszym 
świecie ostateczności krańce. Ów koniec, gdzie wszystko 
martwieje, gdzie same żywioły rzadzieją. Powietrze jakieś 
głuche, niezdatne do dźwięków odgłosu; światło jakieś spo-
kojne, nie tak. Jak na dole żywe, połyskłe, świetne, Istnieje, 
ale nie ogrzewa. Przecież od szczegółu do szczegółu postępu-
jąc z uwagą, widać niezadługo, że i tu natura jest niezmiernie 
czynną, że i tu nieskończenie wszystko przerabia i przemie-
nia, a nawet bez tutejszych przysposobień20. Podobnie nie 
potrafiłaby po dolinach działać tyle cudów”21. 

Spośród wybitnych uczonych z przełomu XVIII i XIX 
wieku, którzy byli na Krywaniu, trzeba też wymienić wy-
bitnego szwedzkiego botanika Görana Wahlenberga (1804–
1851). Bawiąc przez kilka miesięcy w Tatrach, w 1813 r. 
wszedł on na Krywań aż dwukrotnie22. Prowadził też ba-
dania w innych górach Słowacji, między innymi w Małej 
Fatrze, ale południowe Podtatrze niezbyt mu się podobało, 
skoro napisał o nim, że jest to „terra inhospitabilis et latro-
nibus et barbaris hominibus plena”. Uwagę tę Wahlenberg 
zamieścił w wybitnym swoim dziele Flora Carpatorum 
Principalium (1814). Zapewniło ono Wahlebergowi wybit-
ne miejsce w dziejach botaniki i na długo absolutnie pierw-
szą pozycję wśród badaczy roślinności tatrzańskiej, nie 
uchroniło go jednak przed ciętą repliką węgierskiego patrio-
ty (Słowacja należała wówczas do Wegier). Już w 1815 r.
Joseph A. Schultes, zresztą także badacz Tatr, wydrukował

18  S Staszic, op. cit., s. 38.
19  Choć charakterystyczne jest i ważne, że się do nich przyznał!
20  Uwaga ta dotyczy kopalń na Krywaniu!
21  S. Staszic, op. cit., s. 39–40.
22  Zob. ibidem, s. 344–345

ko spolu. Len uvažovanie nad čiastkou, len rozloženie 
na jednotlivosti predstavuje jedinú cestu k obsiahnutiu 
všeobecného, k poznaniu a predstavám”18. 

S týmto ťažkým problémom si racionalista Sta szic 
veľmi dobre poradil: ovládol city19, konštatujúc, že „Je 
to svet starý, pochmúrny, nehostinný, drsný. Príroda 
už nesmie, už nemôže, ani ho neozdobí, ani nerozma-
že. Medzi holými skalami je aj samotná príroda holá 
a studená. Zdá sa, že sa tu dotýka prvých okrajov nášho 
nekonečna sveta. Ten koniec, kde všetko zamiera, kde 
samotné živly slabnú. Vzduch je akýsi hluchý, neschop-
ný odraziť zvuk; svetlo akési pokojné, ale inak. Je živé, 
blyštiace, svietiace – tak ako dole, jestvuje, ale neoh-
rieva. Sledujúc pozorne detail za detailom, po krátkom 
čase vidieť, že aj tu sa príroda veľmi činí, že aj tu done-
konečna všetko prerába a mení, dokonca aj bez ohľadu 
na tunajší ráz20. Toľko zázrakov by na dolinách nedoká-
zala urobiť21.

Spomedzi známych vedcov z prelomu 18. a 19. 
storočia, ktorí boli na Kriváni, treba spomenúť vý-
znamného švédskeho botanika Görana Wahlenberga 
(1804–1851). Počas pobytu v Tatrách v roku 1813 
až dvakrát vystúpil na Kriváň22. Robil výskum aj 
v iných slovenských pohoriach, napríklad v Malej 
Fatre, ale južné Podtatrie sa mu asi veľmi nepáčilo, 
keď o ňom napísal, že je to „terra inhospitabilis et 
latronibus et barbaris hominibus plena”. Túto po-
známku si Wahlenberg poznačil vo svojom význam-
nom diele Flora Carpatorum Principalium (1814). 
Spomínané dielo mu zaručilo popredné postavenie 
v dejinách botaniky a na dlhé obdobie aj prvé mies-
to medzi bádateľmi tatranskej flóry. Nezachránilo ho 
však pred ostrou replikou uhorského vlastenca (Slo-
vensko vtedy patrilo do Uhorska). Už v roku 1815 
Joseph A. Schultes, tiež bádateľ Tatier, uverejnil list 
Epistola gratulatoria in felicissimum  et miraculosum 
excessum Dni Georgii Wahlenberg, Sueci, ex Austra 
nostra23.  

Príklad vzdelancov sa pričinil k postupnému zvý-
šeniu záujmu o Kriváň. V roku 1840 naň ráčil vystú-
piť24 saský kráľ Fridrich August II., čo bolo ihneď uc-
tené postavením patričného pomníka na vrchole, ktorý 
neustále devastovaný vydržal do roku 1861. Vtedy ho 
zničili definitívne, keďže bolestne dráždil národné cí-
tenie Slovákov, pre ktorých bol Kriváň v tom období 

18  S. Staszic, op. cit., s. 38.
19  Je charakteristické a dôležité, že sa k nim priznal!
20  Táto poznámka sa týka baní na Kriváni!
21  S. Staszic, op. cit., s. 39–40.
22  Viď ibidem, s. 344–345.
23  Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, op. cit., s. 1311.
24  Viď J. Zborowski, op. cit., s. 329.
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list Epistola gratulatoria in felicissimum et miraculosum 
excessum Dni Georgii Wahlenberg, Sueci, ex Austra no-
stra23.

Przykład uczonych mężów przyczynił się do stop-
niowego wzrostu zainteresowania Krywaniem. W 1840 r.
raczył na nań wstąpić24 król saski Fryderyk August II, co 
natychmiast uczczono postawieniem na wierzchołku odpo-
wiedniego pomnika, który – stopniowo niszczony – prze-
trwał aż do 1861 r. Wtedy go ostatecznie zniszczono, gdyż 
boleśnie drażnił narodowe uczucia Słowaków, dla których 
Krywań był już wówczas świętą górą narodową25. Jednak 
zdaniem niektórych badaczy nie tyle sam fakt postawienia 
pomnika drażnił Słowaków, ile to, że wiernopoddańcze 
inskrypcje na nim były po niemiecku i węgiersku. Języka 
słowackiego tam zabrakło i to właśnie miało Słowaków 
najbardziej złościć, ale jak było naprawdę, tego nie wiado-
mo. Dość, że pomnik został rozbity i zrzucony w przepaść. 
Jego skromne fragmenty można dziś zobaczyć w podta-
trzańskich muzeach.

W romantycznym XIX wieku kult „gór świętych”, 
przejęty z tradycji biblijnej i mitologicznej (Synaj, 
Olimp, u nas Ślęża – Sobótka)26, po przejściowej, nie-
zbyt może zdrowej, ale bardzo dla nas w wieku antro-
pologii ciekawej, fascynacji „górami przeklętymi”, bo 
„pogańskimi” (w Alpach Mont Maudit – przez jakiś 
czas tak nazywano wszystkie szczyty w grupie Mont 
Blanc; u nas Babia Góra, także Sobótka, scil. w oficjal-
nej nomenklaturze Ślężą) pojawił się silnie nacecho-
wany kult „gór narodowych” – uświęcanych w imię 
idei patriotycznych. W Polsce od czasów Stanisława 
Staszica za sprawą wpisanych w jego dzieło O ziemio-
rództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815) 
znaczeń i wartości przypisanych Łomnicy27, taką górą 
stała się właśnie ona – jako najwyższy szczyt Polski. 
Jej narodowy kult, gorliwie krzewiony w literaturze, 
trwał jednak tylko mniej więcej pół wieku. Stabiliza-
cja stosunków granicznych sprawiła jednak, iż Łomni-
ca znalazła się nie tylko politycznie, ale i w szerszej 
świadomości w obrębie królestwa Węgier. To jej pol-
ski kult, widoczny wcześniej w twórczości Wincentego 
Pola i Seweryna Goszczyńskiego, nie mówiąc o szere-
gu pomniejszej rangi pisarzy (np. Teodora Tripplina)28, 
stopniowo osłabiło i wyeliminowało, na co także wpły-

23  Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, op. cit., s. 1311.
24  Zob. J. Zborowski, op. cit., s. 329.
25  W. H. Paryski, Krywań, narodowa góra Słowaków, „Wierchy” XXV, 

1956, s. 155–167. 
26  Zob. E. Słoka, Romantyczne przeżycie szczytu, [w:] Góry – literatura 

– kultura, t. I, Wrocław 1996, s. 31–56.
27  S. Pigoń, Staszicowi oda do młodości, „Życie i myśl” 1951, s. 537–564. J. 

Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej. Część I (1805-1888). Część II (1889–1939), 
Kraków 1982, s. 34–35 i 138–153. Co przy tym istotne, Staszic był przeświadczony, że 
wszedł na Łomnicę jako pierwszy i wyrażał nadzieję, że skały tego szczytu potomnym 
przekażą, że zdobywca góry był Polakiem.

28  Bliżej zob. J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982.

svätou národnou horou25. Podľa niektorých bádateľov 
Slovákov ani tak nedráždila samotná skutočnosť, že 
bol pomník postavený, ako to, že servilný nápis na ňom 
bol v nemčine a v maďarčine. Najviac ich hnevalo, 
že tam chýbala slovenčina. Ako to však bolo naozaj, 
to sa nevie. Dosť na tom, že pomník zbúrali a zhodili 
do priepasti. Jeho skromné fragmenty môžeme dnes 
vidieť v podtatranských múzeách. 

V romantickom 19. storočí po kulte „svätých hôr” 
prebratých z biblickej a mytologickej tradície (Synaj, 
Olymp, u nás Ślęża – Sobótka)26 sa po prechodnej, 
hádam aj trochu nezdravej, ale z antropologického 
hľadiska zaujímavej fascinácii „prekliatymi horami” – 
pretože sú „pohanské” (v Alpách Mont Maudit – určitý 
čas takto nazývali všetky štíty v pohorí Mont; u nás 
Babia hora, ale aj Sobótka, v oficiálnej nomenklatú-
re – Ślęża), objavil silno príznakový kult „národných 
hôr”, posvätených v mene vlasteneckých ideí. V Poľ-
sku sa takouto horou stal Lomnický štít27 – ako najvyš-
ší štít v Poľsku, a to vďaka Stanisławovi Staszicovi, 
ktorý mu vo svojom diele O ziemiorództwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski (1815) pripísal zvláštny 
význam a hodnotu. Tento národný kult horlivo hlásaný 
v literatúre, trval však približne len pol storočia. Stabi-
lizácia pohraničných vzťahov spôsobila, že Lomnický 
štít sa ocitol nielen politicky, ale aj v širšom povedomí 
v Uhorsku. Táto skutočnosť postupne oslabila a elimi-
novala jeho poľský kult, ktorý bol predtým viditeľný 
v dielach Wincenta Pola a Seweryna Goszczyńského, 
nehovoriac už o celom rade menej významných spi-
sovateľov (napr. Teodor Tripplin)28. Vplyv na to mal 
aj menší počet Poliakov, ktorí sa rozhodli vystúpiť 
na tento pomerne neprístupný vrch. 

V Čechách sa zasa stala po ukázaní sa Slávy dcé-
ry Jána Kollára v roku 1824 takouto horou Snežka. 
Kollár síce expressis verbis jej kult nehlásal, ale jeho 
verše sprevádzali romantických českých turistov, 
ktorí čoraz častejšie na ňu vystupovali. Dokladom 
toho sú časté zápisy Kollárových veršov do pamät-
ných knih vyložených na vrchole pre turistov. 

K najdôležitejším patrí štvorveršie jednej z Kol-
lárových básní, ktoré zapísal do knihy najvýznam-
nejší český romantický básnik Karel Hynek Mácha 
(1810–1836):

25  W. H. Paryski, Krywań, narodowa góra Słowaków, [w:] „Wierchy” XXV, 
1956, s. 155–167.

26  Viď E. Słoka, Romantyczne przeżycie szczytu, [w:] Góry – literatura 
– kultura, t. I, Wrocław 1996, s. 31–56.

27  S. Pigoń, Staszicowi oda do młodości, „Życie i myśl” 1951, s. 537–
564. J. Kołbuszewski, Tatry w literaturze polskiej. Część I (1805–1888). Część II 
(1889–1939), Kraków 1982, s. 34–35 a 138–153. Dôležité pritom je, že Staszic bol 
presvedčený, že vystúpil na Lomnický štít ako prvý a dúfal, že skaly tohto vrcholu 
odovzdajú správu ďalším generáciám, že dobyvateľ hory bol Poliak. 

28  Bližšie J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982. 

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.88   88Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.88   88 2007-12-12   13:27:092007-12-12   13:27:09



89

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

nęła mniejsza frekwencja Polaków wchodzących na ten 
nienajłatwiej dostępny dla licznych turystów szczyt. 

W Czechach natomiast po ukazaniu się w roku 
1824 poematu Jána Kollára Slávy dcera (Córa sławy) 
taką górą stała się karkonoska Śnieżka. Kollár wpraw-
dzie expressis verbis jej kultu nie głosił, ale jego wiersze 
patronowały coraz częściej wchodzącym na tę górę ro-
mantycznym czeskim turystom, czemu niejednokrotnie 
dawali oni wyraz, przytaczając jego wiersze w księgach 
pamiątkowych na jej szczycie.  Bardzo ważnym zdarze-
niem było wpisanie do jednej z nich przez największego 
czeskiego poetę romantycznego Karela Hynka Máchę 
(1810–1836) czterowiersza, będącego fragmentem jed-
nego z jego wierszy:

„Snĕžka zdvicha čelo jasné
Krákonošů lampa plane
Krwawé až zoře shasne
Zlaté Čechům slunce wstane”29.

Wiersz był przejawem swoistego czeskiego „karko-
noskiego mesjanizmu”, którego inne jeszcze przejawy 
spotykamy na kolejnych kartach ksiąg pamiątkowych 
Śnieżki. Co jednak ważne, całość utworu, z którego po-
chodził wpisany przez Máchę czterowiersz, została opub-
likowana w 1842 r. – w mającym spore znaczenie dla 
rozwoju słowackiego romantyzmu – almanachu „Nitra” 
Jozefa Miloslava Hurbana. Był to pierwodruk tego utwo-
ru, który znalazł się tam w sąsiedztwie podniosłej ody 
poświęconej Krywaniowi przez duchowego przywódcę 
i lidera młodych słowackich romantyków Ľudovita Štúra. 
Miało to oczywiście silną symboliczną wymowę.

Ten czeski kult Śnieżki jako świętej góry narodowej 
zmalał wraz ze wzrostem popularności karkonoskiej tu-
rystyki. Inaczej było z Krywaniem. Jego kult narodził się 
nieco później, trwał jednak dłużej i w niektórych aspek-
tach, jednak nie tyle sformalizowanych, ile zinstytucjo-
nalizowanych, dotrwał do naszych czasów w postaci tak 
zwanych narodowych wycieczek na Krywań gromadzą-
cych nieraz ponad tysiąc osób. To zrozumiałe: Słowacy 
nie mieli zabytków będących świadectwem ich narodo-
wej historii. Ich Wawelem mógł, a może nawet musiał, 
stać się Krywań – na takiej samej mniej więcej zasadzie, 
na jakiej wobec braku wielkich bohaterów historycznych 
narodowym bohaterem uczynili oni zbójnika Janosika, 
co w drugiej połowie XX wieku – po 1965 r. – stało się 
jedną z przyczyn wielkich sukcesów „śpiewogry” Erne-

29  Koppenbuch ab Anno 1830–1833, s. 370. Rękopis w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, nr Akc. 1950/1093. Tekst w przekładzie na język pol-
ski: „Snieżka dźwiga czoło jasne / Karkonoszy lampa płonie / Zanim zgasną krwawe 
zorze / Złote Czechom słońce wstanie”.

 „Snĕžka zdvihá čelo jasné
 Krákonošů lampa plane
 Krwawé až zoře shasne
 Zlaté Čechům slunce wstane”.29 

Báseň bola prejavom zvláštneho českého „krko-
nošského mesianizmu”, s podobami ktorého sa môže-
me stretnúť na ďalších stránkach pamätných kníh zo 
Snežky. Dôležitá je tu však celá báseň, z ktorej po-
chádzalo štvorveršie. Prvýkrát bola uverejnená v roku 
1842 v Hurbanovom almanachu Nitra, ktorý mal veľ-
ký význam pre rozvoj slovenského romantizmu. Báseň 
sa nachádzala v susedstve veľkolepej ódy venovanej 
Kriváňu, ktorú napísal vodca a líder mladých sloven-
ských romantikov Ľudovít Štúr. Vyznelo to, samozrej-
me, veľmi symbolicky. 

Český kult Snežky ako svätej národnej hory osla-
bol úmerne s nárastom krkonošskej turistiky. S Kri-
váňom to bolo inak. Jeho kult vznikol trochu neskôr, 
trval dlhšie a v niektorých aspektoch, výrazne nie na-
toľko sformalizovaných ako inštitucionalizovaných, 
pretval v podobe tzv. národných výstupov na Kriváň 
až dodnes. Týchto svojráznych národných pútí sa čas-
to zúčastňuje aj viac ako tisíc ľudí. Je to pochopiteľné, 
keďže Slováci nemali pamiatky svedčiace o ich národ-
ných dejinách. Ich „Wawelom” sa mohol a možno do-
konca musel stať Kriváň. Bolo to viac-menej na takom 
istom princípe, ako si z nedostatku veľkých historic-
kých hrdinov urobili národným hrdinom Jánošíka, čo 
sa v druhej polovici 20. storočia – po roku 1965 – pri-
činilo k veľkému úspechu muzikálu Na skle maľované 
Ernesta Brylla. Spevohru naštudoval súbor činohry 
SND v roku 1967 a dočkala sa 150 repríz pri vypre-
danom hľadisku. To, čo sa v Poľsku nieslo v rovine 
zábavy, na Slovensku sa dočkalo hlbokej národnej in-
terpretácie. Isteže, habent sua fata libelli… 

Romantizmus ako zrelý jav sa v slovenskej litera-
túre ukázal v roku 1843, od chvíle, keď sa v nej začal 
používať slovenský jazyk namiesto češtiny. Prero-
mantické tendencie sa však výrazne prejavili už skôr, 
v roku 1830. Práve vtedy sa začal tvoriť svojrázny kult 
Kriváňa, ktorý mal silný význam v procese formova-
nia romantizmu. Možnože práve pod vplyvom českého 
kultu Snežky sa začali prvé výlety na Kriváň. V roku 
1835 slovenský vydavateľ a spisovateľ Gašpar Fejér-
pataky-Belopotocký (1794–1874) uskutočnil so šies-
timi priateľmi výstup na Kriváň, ktorého opis Cesta 
na Kriváň Liptovský bol uverejnený v roku 1837 v al-

29  Koppenbuch ab Anno 1830–1833, s. 370. Rukopis v zbierkach Univerzit-
nej knižnice vo Vroclave, č. akc. 1950/1093. 

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.89   89Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.89   89 2007-12-12   13:27:102007-12-12   13:27:10



90

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

sta Brylla Na szkle malowane w bratysławskim teatrze 
narodowym, gdzie w 1967 r. doczekała się ona ponad 
150 wystawień przy ogromnej frekwencji. Rzecz trakto-
wana w Polsce w kategoriach rozrywkowych na Słowacji 
doczekała się głębokiej interpretacji narodowej. Zaiste, 
habent sua fata libelli…

W literaturze słowackiej romantyzm jako zjawisko 
w pełni dojrzałe pojawił się w 1843 r. – od chwili wpro-
wadzenia do niej języka słowackiego w miejsce stosowa-
nego wcześniej czeskiego. Tendencje preromantyczne dość 
wyraźnie ujawniły się jednak w tej literaturze wcześniej, t.j. 
po roku 1830. W tym właśnie czasie zaczął się formować 
swoisty kult Krywania, mający pewne znaczenie w procesie 
formowania się romantyzmu. Być może pod wpływem cze-
skiego kultu Śnieżki zaczęto odbywać pierwsze wycieczki 
na Krywań. W 1835 r. słowacki wydawca i pisarz Gašpar 
Féjerpataky-Belopotocký (1794–1874) odbył w towarzy-
stwie sześciu przyjaciół wycieczkę na Krywań, której opis 
Cesta na Křivaň Liptovský, wydrukowany został w 1837 r. 
w redagowanym przez Karola Kuzmánego (będzie o nim 
jeszcze mowa niżej) almanachu „Hronka” (tytuł od nazwy 
rzeki: Hron). Uczestnicy tej wycieczki zachowywali się 
romantycznie: tak samo jak w niespełna rok później Štúr 
i jego młodzi towarzysze w czasie wycieczki do ruin ma-
lowniczego i historycznie nacechowanego, położonego nie-
daleko Bratysławy, zamku Devin 24 kwietnia 1836 r. śpie-
wali patriotyczne pieśni, recytowali wiersze o problematyce 
narodowej. To podobieństwo zachowań nie było oczywiście 
następstwem oddziaływania informacji o wycieczce Fejer-
patakiego na ekipę Štúra, bo w rachubę wchodziła tu oczy-
wiście w obu przypadkach identyczność stylów zachowań 
typowo już romantycznych.

Sprawozdanie Fejerpatakiego i wiedza o szturowskiej 
wyprawie do ruin Devina zainspirowały natomiast najwy-
bitniejszego słowackiego preromantyka Karola Kuzmáne-
go (1806–1866), który w 1838 r. w redagowanym przez 
siebie almanachu „Hronka” wydrukował własną powieść 
Ladislav, będącą najdojrzalszym przejawem słowackiego 
preromantyzmu. Znalazł się w niej dość obszerny epizod 
związany z pobytem bohaterów na Krywaniu, kiedy to 
uczestnicy wycieczki śpiewali patriotyczne pieśni, powie-
lając wzór czeskich zachowań na Śnieżce, ale powtarzając 
także zachowania przywódcy słowackich romantyków Ľu-
dovita Štúra i jego towarzyszy w czasie ich wycieczki do 
ruin Devina, co także było jednym ze zwiastunów nadcho-
dzącego już słowackiego romantyzmu30. Pewne elementy 
w tej opowieści przejął Kuzmány od Fejerpatakiego, ale 
fabułę wzbogacił o liczne elementy własne. Będzie mowa 
o tym niżej.

30  Zob. w klasycznej pracy Milana Pišuta Počiatky básnickej školy Šturovej, 
Bratislava 1938, s. 80.

manachu Hronka (názov je odvodený od rieky Hron), 
redigovanom Karolom Kuzmánym (bude o ňom ešte 
reč). Účastníci tohto výletu sa správali rovnako ro-
manticky ako takmer o rok neskôr – 24. apríla 1836 
– Štúr a jeho druhovia počas výletu na Devín – na rui-
ny malebného, historicky významného hradu neďa-
leko Bratislavy. Štúrovci spievali vlastenecké piesne 
a recitovali národne ladené básne. Táto podobnosť ne-
vyplývala z informácií o výlete Fejérpatakyho, ktoré 
mohli ovplyvniť štúrovcov, pretože v oboch prípadoch 
do úvahy prichádzal rovnaký štýl správania, ktoré bolo 
už typicky romantické. 

Správa Fejérpatakyho a poznatky o výprave štú-
rovcov k ruinám Devína zasa inšpirovali najvýznam-
nejšieho slovenského preromantika Karola Kuzmá-
nyho (1806–1866), ktorý v roku 1838 uverejnil vo 
svojom almanachu Hronka vlastný román Ladislav. 
Spomínaný román je najzrelším prejavom slovenské-
ho preromantizmu. Nachádza sa v ňom rozsiahly prí-
beh spojený s výletom hrdinov na Kriváň, z ktorého sa 
dozvedáme, že účastníci výstupu na vrchole spievali 
vlastenecké piesne, tak, ako to bolo na Snežke, ale aj 
podľa vzoru vodcu slovenských romantikov Ľudovíta 
Štúra a jeho druhov počas výletu na Devín, čo bolo 
jedným z príznakov nadchádzajúceho slovenského 
romantizmu30. Určité prvky v tomto romáte prebral 
Kuzmány od Fejérpatakyho, ale dej obohatil mnohými 
vlastnými prvkami. Budeme o tom ešte hovoriť.

Pod vplyvom opisu Fejérpatakyho a príhody 
z Kuzmányho Ladislava došlo v dejinách Kriváňa 
k najznámejšej udalosti na Slovensku – 16. augusta 
1841 vystúpil na Kriváň samotný veľký Ľudovít Štúr 
(1815–1856) s niekoľkými druhmi. Bol tam aj Gaš-
par Fejérpataky-Belopotocký, ktorý pravdepodobne 
inšpiroval ostatných k tomuto výletu a nepochybne 
na ňom zohrával úlohu sprievodcu. Na tomto výlete sa 
zúčastnilo aj niekoľko žien, ktorých mená, žiaľ, nie sú 
známe. Ich účasť mala symbolický význam, pretože 
práve tento výlet bol „oficiálne” uznaný za prvý ná-
rodný výstup na Kriváň a účasť žien mu dávala hlbší 
charakter. Ale v skutočnosti by za prvý národný vý-
stup mal byť považovaný výlet Fejérpatakyho v roku 
183531. Spomienky zo Štúrovho výletu však obsaho-
vali veľmi silné mytologizujúce prvky, a preto v slo-
venskom presvedčení práve tento výstup z roku 1841 
inicioval z kultúrneho hľadiska zaujímavý a z národ-
ného hľadiska dôležitý jav, ktorým sú národné výstupy 

30  Viď klasickú prácu Milana Pišúta Počiatky básnickej školy Štúrovej, Bra-
tislava 1938, s. 80.

31  Nezabúdajme na vlasteneckú manifestáciu, ktorú uskutočnili účastníci 
tohto výstupu na vrchole hory, čo sme už spomínali. 
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Pod wpływem relacji Fejerpatakiego i krywańskie-
go epizodu z Ladislava Kuzmánego w dziejach Krywa-
nia doszło do najsłynniejszego wydarzenia na Słowacji. 
Oto 16 sierpnia 1841 r. na Krywań wszedł z kilkoma 
towarzyszami sam wielki Ľudovít Štúr (1815–1856). 
Wziął w niej udział Gašpar Féjerpataky-Belopotocky, 
który mógł być inspiratorem tej wyprawy, niewątpliwie 
zaś odgrywał w niej rolę pewnego rodzaju przewodnika. 
W owej wyprawie wzięło udział także kilka, niestety 
nieznanych z nazwiska kobiet. Ich udział w tej wyciecz-

ce miał bez wątpienia znaczenie symboliczne, została 
ona bowiem uznana „oficjalnie” za pierwsze narodowe 
wejście na Krywań i udział kobiet w tym przedsięwzię-
ciu nadawał mu pełniejszy charakter. Jednak za pierwsze 
takie narodowe wejście na tę górę powinna być uważa-
na wycieczka Fejerpatakiego z 1835 r.31, ale wspomnie-
nia z wycieczki Štúra zawierały akcenty tak silnie ją 
mitologizujące, że w słowackich przekonaniach właś-
nie owa wyprawa zainicjowała ciekawe z kulturowego, 
ważne zaś z narodowego punktu widzenia, narodowe 
słowackie wycieczki na Krywań, odbywane corocznie 
do dzisiaj przy bardzo dużej, przekraczającej nieraz 
tysiąc osób, frekwencji. Tak wielką sławę wycieczka 
Štúra z 1841 r. zyskała za sprawą sprawozdania z niej, 

31  Pamiętajmy o manifestacji patriotycznej, którą uczestnicy tej wyprawy 
odbyli na szczycie góry, o czym była wyżej mowa.

na Kriváň, pravidelne organizované aj dnes. Zúčastňu-
je sa ich veľké množstvo ľudí, často aj viac ako tisíc. 
Takúto veľkú slávu získal Štúrov výlet vďaka opisu, 
ktorý uverejnil jeden z najväčších a najvýznamnej-
ších slovenských mesianistov Samo Bohdan Hroboň 
(1820–1894), ktorý krásne napísal, že keď Štúr a Mi-
chal Miroslav Hodža (1811–1870), autor poémy Mato-
ra, diela, ktoré sa zachovalo v rukopise a predstavuje 
najvzácnejší prejav slovenského mesianizmu – (s iný-
mi, ktorých tu nespomínam) – vystúpili na vrchol, za-

krúžili nad nimi dva čierne orly. Žiaľ, v skutočnosti 
to neboli, ani nemohli byť čierne orly. Boli to určite 
krkavce, ktorých je ešte aj dnes v Tatrách veľa. V ro-
mantickom 19. storočí sa básnici nemohli veľmi pý-
šiť ornitologickým vzdelaním, ale vďaka tomu sila 
mytologického odkazu urobila svoje. Štúrov výlet sa 
„oficiálne” stal prvým národným výstupom na Kriváň 
a na Fejérpatakyho výlet sa už málokto pamätá. V de-
jinách tvorenia národných mýtov sa stáva, že nie naj-
dôležitejší prvotný impulz inšpiruje ďalšie generácie, 
ale nejaký druhotný reflex…

Onedlho po tomto výlete, v roku 1841, Štúr napí-
sal pre Slvákov dôležitú báseň Ku Křiváni, ktorá vyšla 
v roku 184232. Prezrádzala úplne romantický postoj au-

32  Mimochodom, bola v tesnej blízkosti básne Karla Hynka Máchu, z ktorej 
pochádzala sloha zapísaná do pamätnej knihy na Snežke; význam takto tvoreného 
symbolického vzťahu (česká) Snežka a (slovenský) Kriváň vysvetl'ovať netreba. 

Panorama Tatr od strony południowej, rys. wg B. Hacqueta, 1796

Panoráma Tatier z južnej strany, kresba podľa B. Hacqueta, 1796

Neuste physikalisch-politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nordlichen Karpathen, Wien 1794
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jakie opublikował największy i najważniejszy ze słowa-
ckich mesjanistów Samo Bohdan Hroboň (1820–1894), 
który pięknie napisał, że gdy Štúr i towarzyszący  mu 
(z innymi, o których mowy tu nie ma) Michal Milo-
slav Hodža (1811–1870), autor do dzisiaj pozostającego 
w rękopisie największego i najcenniejszego przejawu 
słowackiego mesjanizmu, jakim jest poemat Matora, 
weszli na szczyt, wówczas zatoczyły nad nimi koło 
dwa czarne orły. W rzeczywistości nie mogły to być 
czarne orły, lecz bez wątpienia – kruki, których i dzi-
siaj jest w Tatrach sporo. W romantycznym XIX wieku 
wiedzą ornitologiczną poeci niezbyt się mogli popisać, 
ale dzięki temu siła przekazu mitologicznego zrobiła 
swoje. Wyprawa Štúra stała się „oficjalnie” pierwszym 
narodowym wejściem na Krywań i o wyprawie Fejer-
patakiego z 1835 r. mało kto dzisiaj pamięta. Bywa i tak 
w dziejach kształtowania się mitów narodowych, że 
nie najważniejszy impuls pierwotny, lecz jakiś refleks 
wtórny inspiruje potomnych…

Wkrótce po tej wyprawie Štúr napisał w 1841 r. ce-
niony przez Słowaków wiersz Ku Křiváni (Do Krywania), 
wydrukowany w 1842 r.32, zdradzający w pełni romantycz-
ne nastawienie autora i – co tu dla niniejszych uwag ważne 
– niejako „nominujący” Krywań do roli świętej narodowej 
góry Słowaków. Ten wiersz stał się jednym z ważnych 
przejawów romantyzmu w literaturze słowackiej, ale poe-
ta napisał go po czesku: reforma językowa wprowadzająca 
i kodyfikująca język słowacki w oparciu o dialekt środ-
kowosłowacki jako język literacki została wprowadzona 
w życie w 1843 r. i do tego czasu pisarze słowaccy upra-
wiali twórczość w języku czeskim, do którego wprowa-
dzali zwykle często słowacyzmy. Była wprawdzie jedna 
wcześniejsza próba stworzenia literackiego języka słowa-
ckiego na podstawie dialektu zachodniosłowackiego (An-
ton Bernolák, 1787), nie mówiąc o innych efemerycznych 
usiłowaniach, ale sukcesu one nie odniosły i podobny był 
los poczynań Bernoláka, choć wykorzystując jego propo-
zycję językową, tworzył najważniejszy słowacki poeta 
klasycystyczny Ján Hollý (1785–1849). Wprowadzenie 
języka słowackiego jako literackiego w 1843 r. miało duże 
znaczenie dla pełnego wyemancypowania się romantycz-
nej literatury słowackiej. Wcześniejszej jednak twórczości 
czeskojęzycznej romantyków słowackich nie można lekce-
ważyć, to ona bowiem budowała fundamenty romantycz-
nego światopoglądu i romantycznej estetyki, otwierając 
poezji słowackiej drogę do wyższego artyzmu. Nic w tym 
dziwnego, że pełniejszą formę ekspresji poezja ta uzyska-

32  Nawiasem mówiąc, w bezpośrednim sąsiedztwie wiersza Karela Hynka 
Máchy, z którego pochodziła strofa wpisana przez poetę do księgi pamiątkowej na 
Śnieżce; znaczenia tworzonego w ten sposób symbolicznego związku (czeska) Śnież-
ka (słowacki) Krywań tłumaczyć nie trzeba.

tora a – čo je z hľadiska tohto textu dôležité – „nomino-
vala” Kriváň do úlohy svätej národnej hory Slovákov. 

Táto báseň sa stala jednou z najdôležitejších prejavov 
romantizmu v slovenskej literatúre, ale autor ju napísal 
po česky: jazyková reforma, ktorá zaviedla a kodifikovala 
spisovný slovenský jazyk na základe stredoslovenského 
nárečia, sa uskutočnila v roku 1843 a dovtedy slovenskí 
spisovatelia tvorili v češtine, dopĺňajúc ju častými slova-
kizmami. Síce už predtým došlo k pokusu o uzákonenie 
slovenského spisovného jazyka na základe západoslo-
venského nárečia (Anton Bernolák, 1787), nehovoriac už 
o iných efemérnych snahách, nemali však žiaden úspech. 
Podobne to bolo aj s Bernolákom, hoci jeho jazykovú kon-
cepciu využil a v jej duchu tvoril najvýznamnejší slovenský 
klasicistický básnik Ján Hollý (1785–1849). Kodifikácia 
spisovnej slovenčiny v roku 1843 mala veľký význam pre 
úplnú emancipáciu slovenskej romantickej literatúry. Ne-
môžeme však podceňovať predchádzajúcu českojazyčnú 
tvorbu slovenských romantikov, pretože práve ona tvorila 
základy romantického svetonázoru a romantickej estetiky, 
otvárajúc cestu slovenskej poézii k vyššiemu umeleckému 
majstrovstvu. Niet sa čo čudovať, že poézia získala plnšiu 
výrazovú formu práve v slovenčine. Slovenčina bola pre 
spomínaných tvorcov materinským jazykom a čeština ja-
zykom naučeným, získaným druhotne počas vzdelávacie-
ho procesu spolu s latinčinou a nemčinou. Česká Štúrova 
báseň radšej nepatrí k významným umeleckým úspechom, 
ale v dejinách slovenskej romantickej ideológie má svoj 
význam a v dejinách Kriváňa zastáva čestné, veľmi dôle-
žité miesto:

 
„Křiváni! Na tvém stál sem již temeni,
s ktorého vážnĕ na Tatry pozíráš,
ó, stál sem tamo ve citů víření,
bliže blankytu, který ty podpíráš:
Již se mi toužby vyplnily dávné,
vzdav poctu modle našich Tater slavné.

Nad zemí sem pnĕl a předc’ sem stál na ní,
v  povĕtří  ploval a zem mne držela,
mysl letĕla k nebi  v vichrů vání
a hned se opĕt na zemi utkvĕla:
Křiváni! Ty svých  k nebi pozdvihuješ;

s homole tvé se vídí mnohé vlasti,
rozlehlé byty pokrevní rodiny;
zakusiv jinoch výšin tvojích slasti,
opusti oko na rodní končiny:
A tu zří v sever Polsko nešťastlivé
a na jih vrchy Slovenska truchlivé.
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ła właśnie w języku słowackim. Język słowacki był dla 
tych twórców ojczystym, czeski – wyuczonym, nabytym 
wtórnie w toku edukacji szkolnej, razem z łaciną i niemie-
ckim. Czeski wiersz Štúra nie był wybitnym osiągnięciem 
artystycznym, ma jednak znaczenie w dziejach słowackiej 
ideologii romantycznej, w historii zaś Krywania zajmuje 
poczesne miejsce:

„Křiváni! Na tvém stál sem již temeni,
s ktorého vážnĕ na Tatry pozíráš,
ó, stál sem tamo ve citů víření,
bliže blankytu, který ty podpíráš:
Již se mi toužby vyplnily dávné,
vzdav poctu modle našich Tater slavné.

Nad zemí sem pnĕl a předc’ sem stál na ní,
v povĕtří  ploval a zem mne držela,
mysl letĕla k nebi v vichrů vání
a hned se opĕt na zemi utkvĕla:
Křiváni! Ty svých k nebi pozdvihuješ;

s homole tvé se vídí mnohé vlasti,
rozlehlé byty pokrevní rodiny;
zakusiv jinoch výšin tvojích slasti,
opusti oko na rodní končiny:
A tu zří v sever Polsko nešťastlivé
a na jih vrchy Slovenska truchlivé.

Křiváni! V mračnách nad mraký vývodíš
a tym's obrazem slovanského svĕta;
neb s jasným štítem nade mraky vzchodíš, kdy hruď 
tvá nimi kolem jest poseta:
Tak i my v bouři se svĕtem neseme
A co ty Tatrám, my svetu budeme”33.

33  L. Štúr, Dielo v piatich zväzkoch. Zväzok V. Básne, Bratislava 1954,
s. 132–133. W niezbyt wiernym i pod względem artystycznym słabszym od orygina-
łu przekładzie Andrzeja Czcibor-Piotrowskiego (tłumacz m.in. nie zachował strofi ki 
oryginału, opuszczając dwa wersy z drugiej zwrotki):

„Krywaniu! Wszedłem na twój szczyt najwyżej,
 skąd Tatry dumnym obejmujesz wzrokiem,
 i na wierzchołku stałem w uczuć wirze,
 tam gdzie ty niebo podpierasz wysokie.
 Już się marzenia me ziściły śmiałe:
 bóstwu Tatr starych hołd i cześć oddałem!

 Wzbity nad ziemię, nadal na niej stałem,
 ziemia trzymała mnie, choć niósł mnie eter.
 Myśl w niebo biegła wraz z wichrem zuchwałym,
 aby do ziemi powrócić jak przedtem.

 Ze szczytu młodzian widzi różne ziemie,
 bratnich narodów rozległe dziedziny
 i upojony wyżynami twemi
 oczy opuszcza na swój kraj rodzinny!
 Spojrzy na północ – Polska nieszczęśliwa,
 a na południe – smętna swojska niwa.

 Krywaniu, w chmurach tyś nad chmury wyższy
 i to słowiański świat na myśl przywoła:
 ponad chmurami tarcza twoja błyszczy,
 choć pierś jest nimi usiana dokoła.
 Nas także z burzą, z grzmotem los tu zbratał
 i czym ty dla Tatr – będziemy dla świata”.

L. Štúr, Wybór pism, Wrocław 1983, s. 325–326.

Křiváni! V mračnách nad mraký vývodíš
a tym's obrazem slovanského svĕta;
neb s jasným štítem nade mraky vzchodíš,
kdy hruď tvá nimi kolem jest  poseta:
Tak i my v bouři se svĕtem neseme
A co ty  Tatrám, my svetu budeme”.33

Z polohy Kriváňa, ktorý sa týči nad inými horami, 
básnik vyvodil symbolický záver, že keď táto hora chráni 
Tatry, tak Slováci prevezmú v budúcnosti záštitu nad ce-
lým svetom (samozrejme je to ohlas na Herderovo dielo 
a na pocity, ktoré v Štúrovi vyvolalo, čo bolo základom 
slovenskej romantickej národnej ideológie). 

Ako už bolo povedané, myšlienka uskutočniť výlet 
na Kriváň sa u Štúra zrodila po dojmoch z prečítaného 
Kuzmányho (1806–1866) románu Ladislav, ktorý obsa-
hoval svojrázny scenár tohto výletu, obohatený „poetic-
kými inkrustáciami”. Kuzmány bol evanjelickým fará-
rom, superintendentom v Banskej Bystrici a v roku 1863 
sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej, dôležitej 
inštitúcie v dejinách slovenskej kultúry (jej predsedom 
bol katolícky biskup, čo bolo jedným z prejavov vte-
dajšieho silného, vlastenecky ladeného protestansko-
katolíckeho ekumenizmu)34. Kuzmány bol vynikajúcim 
teológom (ako jediný Slovák v tom období získal čest-
ný doktorát viedenskej univerzity, čo bolo bezpochyby 
vynikajúcim úspechom). Do dejín slovenskej literatúry 
sa zapísal ako významný predstaviteľ preromantizmu, 
prozaik, básnik, autor dôležitých prác z oblasti estetiky, 

33  Ľ. Štúr, Dielo v piatich zväzkoch. Zväzok V. Básne, Bratislava 1954, s. 
132–133. Preklad Andrzeja Czcibora-Piotrowského nie je veľmi verný a z umelec-
kého hľadiska je slabší od originálu (prekladateľ o.i. nezachoval strofi ku originálu 
a vynechal dva verše z druhej slohy):

„Krywaniu! Wszedłem na twój szczyt najwyżej,
skąd Tatry dumnym obejmujesz wzrokiem,
i na wierzchołku stałem w uczuć wirze,
tam gdzie ty niebo podpierasz wysokie.
Już się marzenia me ziściły śmiałe:
bóstwu Tatr starych  hołd i cześć oddałem!

Wzbity nad ziemię, nadal na niej stałem,
ziemia trzymała mnie, choć niósł mnie eter.
Myśl w niebo biegła wraz z wichrem zuchwałym,
aby do ziemi powrócić jak przedtem.

Ze szczytu młodzian widzi różne ziemie,
bratnich narodów rozległe dziedziny
i upojony wyżynami twemi
oczy opuszcza na swój kraj rodzinny!
Spojrzy na północ – Polska nieszczęśliwa,
a na południe – smętna swojska niwa.

Krywaniu, w chmurach tyś nad  chmury  wyższy
i to słowiański świat na myśl przywoła:
ponad chmurami tarcza twoja błyszczy,
choć pierś jest nimi usiana dokoła.
Nas także z burzą, z grzmotem los tu zbratał
i czym ty dla Tatr – będziemy dla świata”.

L. Štúr, Wybór pism,Wrocław 1983, s. 325–326.
34  Tento jav si doteraz nevšimli slovenskí literárni historici. Bližšie J. Kol-

buszewski, Z dziejów tradycji cyrylometodejskiej w Słowacji, „Pamiętnik Słowiański” 
1964, t. 44, s. 63–85.
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Z położenia Krywania wznoszącego się nad inne góry 
poeta wydobył ten symboliczny wniosek, że jak owa góra 
patronuje Tatrom, tak Słowacy w przyszłości patronować 
będą całemu światu (oczywiste echo lektury pism Herdera 
i głębokiego przejęcia się nimi, co legło u podstaw słowa-
ckiej romantycznej ideologii narodowej). 

O czym była wyżej mowa, pomysł wycieczki Štúra 
na Krywań w sporej mierze wyrastał z jego przejęcia się 
lekturą powieści Kuzmánego (1806–1866) Ladislav, zawie-
rającą – wzbogacony poetyckimi inskrutacjami – swoisty 
scenariusz owej wyprawy. Kuzmány był pastorem prote-
stanckim, superintendentem w Bańskiej Bystrzycy, w 1863 
został przewodniczącym ważnej dla dziejów kultury słowa-
ckiej Macierzy Słowackiej (jej wiceprzewodniczącym zo-
stał katolicki biskup, co było jednym z przejawów silnego 
wówczas, patriotycznie zabarwionego ekumenizmu prote-
stancko-katolickiego)34. Kuzmány był wybitnym teologiem 
(jako jedyny Słowak w tej epoce otrzymał doktorat h.c. uni-
wersytetu wiedeńskiego, co było, przekonywać nie trzeba, 
osiągnięciem wybitnym). W dziejach literatury słowackiej 
zapisał się jako wybitny preromantyk, prozaik, poeta, au-
tor ważnych prac z zakresu estetyki, ale także jako ideolog, 
usiłujący wyznaczać tory przyszłego rozwoju literatury sło-
wackiej w duchu prorosyjskiego panslawizmu. Do Polski 
i Polaków miał jednak wiele sentymentu (nb. więcej niż do 
Rosjan…) i jednym z bohaterów swej powieści uczynił Po-
laka – ofiarę powstania listopadowego, który pod wpływem 
jego klęski zmarł35. I on był obecny na Krywaniu w czasie 
wyprawy, odbytej na jego szczyt przez jego słowackich bo-
haterów. Odegrał w niej dość ważną rolę.

Akcja Ladislava toczy się w latach 1825–1832. Jego 
głównym bohaterem jest młody Słowak, którego przy-
jaciółmi są dwaj Polacy. Tatry odgrywają w tej powieści 
bardzo ważną rolę. Wybitny historyk literatury słowackiej 
Milan Pišut stwierdził, że „Slovensko sa tu javi ako centrum 
slovanskej vzaimnosti a tým Kuzmány mimovol’ne priznal 
slovenskému národu pravo na osobistost’ a rovnopránost’
s ostatnými slovanskými národami”36. Powieść ma charak-
ter „traktatowy” – jej bohaterowie często wygłaszają ob-
szerne referaty o ważnych wówczas ze słowackiego punktu 
widzenia problemach. Częścią więc swoich przesłań po-
wieść przypomina nawet Pana Podstolego Ignacego Krasi-
ckiego. Polskich elementów jest tu sporo. Słowacki bohater, 
wracając z zagranicznej podróży do kraju, był w Krakowie, 
zapłakał przy grobie Jana III Sobieskiego, darzonego wów-

34  Na to zjawisko nie zwrócili dotąd uwagi słowaccy historycy literatury. 
Bliżej zob. J. Kolbuszewski, Z dziejów tradycji cyrylometodejskiej w Słowacji, „Pa-
miętnik Słowiański” 1964, t. 44, s. 63–85.

35  Do rzeczy tu to nie należy; bliżej sprawę przedstawiłem w: Szaleństwo 
Konrada Sandomierskiego, [w:] Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich, pod 
red. Teresy Dąbek-Wirgowej, Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 1996, s. 75–84.

36  M. Pišut, Počiatky básnickej školy Šturovej, Bratislava 1938, s. 80.

ale aj ako ideológ, ktorý sa snažil určiť smer rozvoja slo-
venskej literatúry v duchu rusky orientovaného pansla-
vizmu. K Poľsku a Poliakom tiež cítil veľkú náklonnosť 
(dokonca väčšiu ako k Rusom…) a jedným z jeho hr-
dinov bol tiež  Poliak – obeť Novembrového povstania, 
ktorý pod vplyvom správy o jeho potlačení zomrel35. Aj 
on sa zúčastnil výletu na Kriváň s inými slovenskými hr-
dinami a zohral tam pomerne výraznú úlohu. 

Dej románu Ladislav sa odohráva v rokoch 1825-1832. 
Jeho hlavným hrdinom je mladý Slovák, ktorý má dvoch 
poľských priateľov. Tatry v tomto románe zohrávajú veľ-
mi dôležitú úlohu. Významný slovenský literárny histo-
rik Milan Pišút skonštatoval, že „Slovensko sa tu javí ako 
centrum slovanskej vzájomnosti a tým Kuzmány mimo-
voľne priznal slovenskému národu právo na osobitosť 
a rovnoprávnosť s ostatnými slovanskými národmi”36. 
Román má „traktátovú” podobu – jeho hrdinovia často 
prednášajú rozsiahle referáty o dôležitých problémoch, 
ktoré boli z vtedajšieho slovenského hľadiska dôležité. 
Časťou svojho posolstva teda román pripomína dokon-
ca román Ignacyho Krasického Pan Podstoli. Poľských 
prvkov je tu viac. Slovenský hrdina na spiatočnej ceste 
do rodiska navštívil Krakov, poplakal si pri hrobe Jána 
III. Sobieskeho, ktorého si Slováci vtedy veľmi ctili, 
prezrel si soľnú baňu vo Vieličke. Kuzmány pripísal 
svojmu hrdinovi vlastné skúsenosti – bol v Krakove, vo 
Vieličke, v Ľvove. V závere svojho románu umiestnil 
poľskú hrdinku do kláštora v Ľvove. Je zrejmé, že Kuz-
mány poznal dobre poľskú literatúru, jeho hrdinovia ne-
raz citujú diela Adama Mickiewicza a Wincentyho Pola 
– ale to je už iná problematika.

Veľmi dôležitú úlohu v románe zohráva opis výletu 
mladých Slovákov a Poliaka Konrada Sandomierskeho 
na Kriváň. On inšpiroval Štúra k spomínanému „národ-
nému výletu” na horu. Po ceste mladí turisti spievali pie-
seň jedného z významných slovenských romantických 
básnikov Sama Chalupku (1812–1883) Nad Tatrou sa 
nebo kalí…. Bola to veľmi populárna pieseň a spievala 
sa pri rôznych príležitostiach, napríklad aj pri rôznych 
turistických výletoch, hlavne na Kriváň37. Autor sa tu do-
pustil zámerného anachronizmu, pretože Chalupka báseň 
napísal neskôr (v roku 1834) ako sa odohráva dej romá-
nu, neskôr tiež vyšla a stala sa populárnou. Opis výstupu 
v románe je realistický. Trvá dlho, je namáhavý, a preto 
si účastníci na vrchole od radosti zaspievali pieseň, „kto-

35  To je už iná téma; bližšie som problematiku predtavil v: Szaleństwo 
Konrada Sandomierskiego, [w:] Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. 
Pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej, Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 1996,
s. 75–84.

36  M. Pišút, Počiatky básnickej školy Štúrovej, Bratislava 1938, s. 80.
37  M. Pišút, Karol Kuzmány a jeho význam v literatúre národného obrode-

nia, [w:] K. Kuzmány, Ladislav, Bratislava 1968, s. 212–213.
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czas przez Słowaków szczególną czcią, zwiedził kopalnię 
soli w Wieliczce – Kuzmány swemu bohaterowi przypi-
sał własne doświadczenia. Był on bowiem w Krakowie, 
w Wieliczce, we Lwowie, a w zakończeniu swej powieści 
polską współbohaterkę utworu umieścił w klasztorze właś-
nie we Lwowie. Kuzmány dobrze znał literaturę polską: 
jego bohaterowie nieraz cytują utwory Adama Mickiewicza 
i Wincentego Pola, ale to już inna sprawa.

W powieści bardzo istotną rolę odgrywa opis wyciecz-
ki młodych Słowaków i idącego z nimi Polaka, Konrada 
Sandomierskiego, na Krywań. To on zainspirował Štúra do 
odbycia wspomnianej „narodowej wycieczki”. W drodze 
młodzi turyści śpiewali pieśń Sama Chałupki (1812–1883), 
jednego z ważniejszych romantycznych poetów słowa-
ckich, Nad Tatrou sa nebo kali…. Pieśń ta cieszyła się 
wielką popularnością i śpiewano ją przy różnych okazjach, 
także w czasie wycieczek w góry, zwłaszcza na Krywań37. 
Autor dopuścił się tu celowego anachronizmu, wiersz Cha-
łupki został bowiem napisany i wydrukowany, zyskał też 
popularność później, niż toczy się akcja powieści, bo do-
piero w 1834 r. Opis wejścia jest w powieści realistyczny. 
Trwa ono długo, jest męczące, z radości więc po osiągnię-
ciu wierzchołka zaśpiewali pieśń, „ktoru začal jeden z […] 
mládencov, nepochybne i jej skladatel”38. Jej słowa były 
następujące:

 „Kto je Slovák? Ja som Slovák!
 Ja som pil Hron, ja som pil Vah;
  deň nad Kriváňom zrodený 
  prvý mi svitol na zemi. 
   I mna duch Nitry oslnil
   a z oka slzu vyronil”39.

Nawiasem mówiąc, autorem tej pieśni był… sam 
Kuzmány. Ona też powstała dużo później, niż toczy się 
akcja powieści. Odśpiewanie całej pieśni (5 zwrotek!) na 
tle ojczystego krajobrazu, którego ważne elementy zosta-
ły wymienione już w pierwszej zwrotce, by stać się stałym 
symbolicznym elementem słowackiej poezji romantycznej, 
pełni w opisie owej wyprawy istotną rolę. Dając bohate-
rom narodową autoidentyfikację i wyrażając ich integrację 
ze sobą, ze Słowacją i całą Słowiańszczyzną (w ostatniej 
strofie wiersza opiewana jest Vlasť moja, šira Silva), śpiew 
ten jest otwarciem następującego zaraz potem misterium 
– narodowej, przesyconej duchem słowiańskiej wzajem-
ności, biesiady na górze. Nic więc dziwnego, że po owym 
śpiewie „>Serce człowieka wino rozwesela, ale piosenka 
jest dla mysłi [!] winem<, riekol Konrad; ale mladici nebo-
li spokojní len so samým spevom a čoskoro koloval kalich 

37  M. Pišut, Karol Kuzmány a jeho význam w literatúre národného obrodze-
nia, [w:] K. Kuzmány, Ladislav, Bratislava 1968, s. 212–213.

38  K. Kuzmány, op. cit., s. 74.
39  Ibidem, s. 75.

rú začal jeden z […] mládencov, nepochybne i jej sklada-
teľ”38. Jej slová zneli:

 „Kto je Slovák? Ja som Slovák!
 Ja som pil Hron, ja som pil Váh;
  deň nad Kriváňom zrodený 
  prvý mi svitol na zemi. 
   I mňa duch Nitry oslnil
   a z oka slzu vyronil”.39

Len tak mimochodom, autorom tejto piesne bol… 
samotný Kuzmány. Taktiež vznikla oveľa neskôr, ako sa 
odohráva dej románu. Odspievanie celej piesne (5 slôh!) 
pred rodnou krajinou, ktorej dôležité prvky boli vymeno-
vané už v prvej slohe a stali sa potom stálym symbolic-
kým prvkom slovenskej romantickej poézie, plní v opise 
výletu dôležitú úlohu. Uvedením národnej sebaidenti-
fikácie hrdinov a vyjadrením ich vzájomnej integrácie, 
ako aj integrácie so Slovenskom a celým slovanským 
svetom (v poslednej slohe básne je ospevovaná Vlasť 
moja, šíra Silva), je tento spev otvorením nasledujúceho 
mystéria národnej hostiny na vrchu, presýtenej duchom 
slovanskej vzájomnosti. Netreba sa preto čudovať, keď 
po spomínanom speve Konrád riekol: „Serce człowieka 
wino rozwesela, ale piosenka jest dla mysłi [!] winem; 
ale mladíci neboli spokojní len so samým spevom a čo-
skoro koloval kalich plný tokajského moku”40. Kolovanie 
čaše má symbolický význam, ktorý sa viaže s obsahom 
predchádzajúcej piesne. Je podobný ako v ľudových zá-
bavách – pijatikách, kde si všetci dookola pripíjajú z jed-
nej čaše. Symbolika „priateľského kola” totiž vyjadruje 
fyzickú a duševnú spätosť účastníkov hostiny. Plná čaša 
zasa symbolizuje bohatú šťastnú budúcnosť, ale rovnako 
symbolická je aj jemnosť a sila nápoja – maďarského to-
kaja. Nie je to obyčajné slovenské stolové víno.      

Zvláštnu pozornoť treba venovať aj začiatku zábavy, 
ktorým bol vlastenecký spev. Prejavuje sa tu totiž určitá 
ritualizácia, pripomínajúca tak trochu poriadok platón-
skej hostiny, kde účastníci najprv „podľa zvyku vzdali 
česť bohu spevom”, a až potom „pristúpili k nápojom”41. 
Určuje to vlastenecký charakter stretnutia, ale neobme-
dzuje pritom radostnú atmosféru. Keďže víno je nápo-
jom básnikov, po troch národných prípitkoch na zdra-
vie vlasti, všetkých „verných Slovanov”42 a na zdravie 

38  K. Kuzmány, op. cit., s. 74.
39  Ibidem, s. 75.
40  Ibidem.
41  Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Preložil a  úvo-

dom, poznámkami a ilustráciami doplnil Władysław Witwicki, Warszawa 1982, s. 57.
42  „Nevernými Slovanmi” boli nielen poturčenci z južných slovanských 

krajín, ale aj priaznivci prouhorskej politiky a odporcovia proruského panslavizmu 
– nezabúdajme, že Ján Kollár umiestnil v básnickej skladbe Slávy dcéra Adama Mic-
kiewicza v „slovanskom pekle” práve za jeho ideologický postoj. 
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plný tokajsko moku”40. Symboliczne znaczenie wiążące się 
z treścią wcześniejszej pieśni ma tu „kołowanie kielicha”. 
Ma ono podobny sens, jak w ludowych biesiadach – pijań-
stwach, przepijaniu do sąsiada, puszczonym w obieg koło-
wy jednym kieliszkiem. Symbolika „przyjacielskiego koła” 
wyraża bowiem fizyczną i duchową łączność  uczestników 
biesiady. Pełny kielich jest tu symbolem bogatej, pomyśl-
nej przyszłości, równie symptomatyczna jest szlachetność 
i moc trunku – węgierskiego tokaju, nie zaś zwyczajnego, 
by tak rzec, słowackiego wina stołowego.

Szczególną uwagę warto wreszcie zwrócić na zapo-
czątkowanie biesiady przez patriotyczny śpiew, daje tu bo-
wiem znać o sobie pewnego rodzaju rytualizacja, przypo-
minająca nieco porządek platońskiej uczty, w czasie której 
uczestnicy najpierw „pochwalili boga śpiewem wedle 
zwyczaju”, dopiero potem zaś „przystąpili do trunków”41. 
Wyznacza to patriotyczny charakter spotkania, nie ogra-
niczając jego ludycznej  atmosfery. Skoro zaś wino jest 
napojem poetów, zatem po trzech narodowych toastach, 
wniesionych za zdrowie ojczyzny, wszystkich „wiernych 
Słowian”42 i za pomyślność Słowacji, następuje wyraźnie 
literacko nacechowana część owego sympozjum. Polak, 
Konrad Sandomierski recytuje fragment popularnej wśród 
młodych romantyków słowackich Ody do młodości Mi-
ckiewicza. Reakcja młodych Słowaków była natychmia-
stowa: „[…] ‘huráh!’ sa opät ozvalo, potom: ‘Do końca, do 
końca wypij’ ozval sa onen mladik, a akoby čarodejnickou 
paličkou vyrazený rozl’ahol sa spev všetkých:

 ‘Pije Kuba do Jakuba; Jakub do Michała:
 Wiwat ty, wiwat ja, kompania cała; 
  a kto nie wypije,
  tego we dwa kije,
   Łupu-cupu, łupu-cupu
   Tego we dwa kije.
 Wypił, wypił, nic nie ostavił:
 Bogdaj go, bogdaj go Bóg błogoslawił’”43.

Połączenia Ody do młodości z pijackim Pije Kuba... 
nie godzi się uważać ani za zabawne i głupie, ani za nie-
stosowne. Po prostu: dla młodych Słowaków owa piosenka 
była przejawem polskiej kultury ludowej, kultura zaś ludowa 
w poglądach młodych słowackich patriotów była najwyższą 
emanacją ducha narodu: nie darmo prawie wszyscy ówcześ-
ni inteligenci słowaccy studiowali nie we Wiedniu, a na nie-
mieckich uniwersytetach i czytali Hegla i Herdera. Nie było 

40 Ibidem.
41 Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przełożył oraz 

wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki, Warszawa 1982, 
s. 57.

42 „Niewiernymi Słowianami” byli nie tylko poturczeńcy z południowej 
Słowiańszczyny, ale także zwolennicy polityki prowęgierskiej, przeciwnicy wreszcie 
prorosyjskiego panslawizmu – warto pamiętać, że Ján Kollár umieścił w poemacie 
Córa Sławy Adama Mickiewicza w „słowiańskim piekle” właśnie za jego postawę 
ideologiczną.

43 K. Kuzmány, op. cit., s. 76.

Slovenska, nasleduje výrazne literárne ladená časť tohto 
„sympózia”. Poliak Konrad Sandomierski recituje úry-
vok Mickiewiczovej Ody na mladosť, veľmi populárnej 
medzi mladými slovenskými romantikmi. Reakcia mla-
dých Slovákov bola okamžitá: „[…] ‘huráh!’ sa opäť oz-
valo, potom: ‘Do końca, do końca wypij’ ozval sa onen 
mladík, a akoby čarodejníckou paličkou vyrazený rozľa-
hol sa spev všetkých:

 
 ‘Pije Kuba do Jakuba; Jakub do Michała:
 Wiwat ty, wiwat ja, kompania cała; 
  a kto nie wypije,
  tego we dwa kije,
   Łupu-cupu, łupu-cupu
   Tego we dwa kije.
 Wypił, wypił, nic nie ostawił:
 Bogdaj go, bogdaj go Bóg błogosławił.’”43

Spojenie Ódy na mladosť a pijanskej pesničky 
Pije Kuba… by sa nemalo považovať ani za zábavné 
a hlúpe, ani za nevhodné. Jednoducho: pre mladých 
Slovákov bola táto pesnička prejavom poľskej ľudo-
vej kultúry a ľudová kultúra bola podľa názoru mla-
dých slovenských vlastencov najhlbším vyžarovaním 
národného ducha. Nie nadarmo takmer celá vtedajšia 
slovenská inteligencia študovala na nemeckých univer-
zitách, kde čítala Hegla a Herdera, a nie na univerzi-
te vo Viedni. Nenachádzame tu náznaky, že Poliaci sú 
národom opilcov, ale bol to obdiv poľského folklóru. 
Je veľmi zaujímavé, že s podobnou situáciou sa stretá-
vame v dejinách lotyšskej kultúry. Tam sa frivolná pes-
nička o pijanovi „ochmelencovi” stala najdôležitejšou 
národnou pesničkou44. Počas tohto stretnutia sa k mla-
dým Slovákom na vrchole pripojili dvaja starší turisti. 
Jeden z nich predniesol báseň (znovu jej autorom bol 
Kuzmány!) na chválu celého Slovanstva, druhý zasa 
básňou (opäť to bolo Kuzmányho dielo) bránil použí-
vanie českého jazyka ako spisovného jazyka Slovákov. 
Bola to výrazná ozvena vtedajších jazykových sporov 
medzi tradicionalistami a novátormi, ktorí sa snažili 
uzákoniť spisovnú slovenčinu. Autor túto epizódu úpl-
ne konfabuloval, predstavujúc vo fiktívnej situácii sku-
točné postavy, čo zároveň vysvetľuje, prečo si ich mladí 
Slováci na Kriváni tak vážili. Jednou z týchto postáv 
– čo si slovenskí literárni vedci nevšimli – bol hovorca 
za obranu českého jazyka Ján Kollár (1793–1852), prá-
ce ktorého Kuzmány uverejňoval vo svojom almanachu 
Hronka v roku 1836. Druhou postavou bol Pavol Jozef 

43  K. Kuzmány, op. cit., s. 76.
44  Por. I. Dunkele, Zur Struktur der lettischen Volkslieder. „Pűt vçjini..”. 

Ein Lied in Tradition und Expansion seit 1800, „Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Studies in Baltic Languages” 1984, t. 2, s. 1–175.
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w tej sytuacji podnoszenia, że Polacy są narodem pijaków, 
była zaś admiracja dla polskiego folkloru. Co ciekawe, z po-
dobną sytuacją spotykamy się w dziejach kultury łotewskiej. 
Tam frywolna piosenka o pijaku – „moczygębie”, stała się 
najważniejszą pieśnią narodową44. W czasie tego spotkania 
do młodych Słowaków dołączyli na szczycie dwaj starsi 
turyści. Jeden z nich wygłosił wiersz (znów autorstwa Ku-
zmánego!) będący pochwałą całej Słowiańszczyzny, drugi 
wyraził wierszem (raz jeszcze autorem był tu Kuzmány!) 
obronę stosowania języka czeskiego jako języka literackiego 
Słowaków, co było wyraźnym echem ówczesnych sporów 
językowych między tradycjonalistami a modyfikatorami 
chcącymi wprowadzenia języka słowackiego jako literackie-
go. Autor epizod ten całkowicie skonfabulował, w fikcyjnej 
sytuacji ukazując postaci rzeczywiste, co tłumaczy, dlaczego 
młodzi Słowacy na Krywaniu potraktowali je z ogromnym 
szacunkiem. Jedną z tych postaci – na co słowaccy historycy 
literatury nie zwrócili uwagi – był rzecznik obrony języka 
czeskiego, Ján Kollár (1793–1852), którego pracę z tego 
zakresu Kuzmány drukował w wydawanym przez siebie 
almanachu „Hronka” w 1836 r. Drugą z tych postaci był Pa-
vol Jozef Šafarik, wybitny działacz słowackiego odrodzenia 
narodowego, słowianofil, w którego poetyckiej twórczości 
pojawiała się tematyka tatrzańska.

Zakończenie owego winno-literacko-patriotycznego 
sympozjum na Krywaniu także zostało odpowiednio zry-
tualizowane. Młodzieńcy (każdy z nich z dołu przyniósł 
po nienajmniejszej wiązce drzewa) rozniecili sporą watrę 
i obstąpiwszy, ją zaśpiewali:

„Nad Kriváňom slávorodným vatra horí,
      vatra horí,
      vatra horí,

od vatry sa nad Slovenskom nebo zorí,
           nebo zorí,
           nebo zorí.

Zor sa, niebo, sviet' na Tatru i jej plemä,
nechže rastie, nech sa celé rozzelenie [...]”45.
Po dośpiewaniu tej pieśni uczestnicy spotkania zeszli 

na dół. Jak twierdzi autor, szumiało im w głowach, traci-
li równowagę, przewracali się, pokrwawili czoła, poroz-
bijali nosy i kolana, czemu trudno się dziwić.Narodowa 
wyprawa L'udovita Štúra na Krywań wzorowana była  na 
krywańskim epizodzie w Ladislavie. Tyle, że z powieści 
Kuzmánego nie przejął on zakończenia sympozjum na 
wielkiej górze. Powieść Kuzmánego i wycieczka Štúra 
stanowiły w kulturowych dziejach Krywania dwa najważ-
niejsze wydarzenia, do jakich nie doszło na innych tatrzań-
skich szczytach.

44 Por. I. Dunkele, Zur Struktur der lettischen Volkslieder. „Pűt vçjini..”. 
Ein Lied in Tradition und Expansion seit 1800, „Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Studies in Baltic Languages” 1984, t. 2, s. 1–175.

45 K. Kuzmány, op. cit., s. 82–83.

Šafárik, významný predstaviteľ slovenského národného 
obrodenia a slovanofil, v ktorého poetickej tvorbe sa 
objavovala aj tatranská tematika. 

Zakončenie tohto „vínovo-literárno-vlasteneckého 
sympózia” na Kriváni bolo tiež patrične ritualizované. 
Mládenci (každý z nich priniesol zdola dosť veľkú via-
zanicu raždia) zapálili veľkú vatru a okolo nej si zaspie-
vali:

„Nad Kriváňom slávorodným vatra horí,
      vatra horí,
      vatra horí,

od vatry sa nad Slovenskom nebo zorí,
           nebo zorí,
           nebo zorí.

Zor sa, niebo, sviet' na Tatru i jej plemä,
nechže rastie, nech sa celé rozzelenie [...]”45.
Po dospievaní tejto piesne účastníci stretnutia zo-

stúpili z vrcholu. Ako autor ďalej rozpráva – šumelo im 
v hlavách, strácali rovnováhu, padali, doráňali si čelá, 
nosy a kolená, čomu sa ani nemôžeme čudovať. Národný 
výstup Ľudovíta Štúra na Kriváň sa konal podľa epizódy 
v románe Ladislav, ale s tým rozdielom, že záver stret-
nutia na veľkej hore neprevzal od Kuzmányho. V kul-
túrnych dejinách Kriváňa Kuzmányho román aj Štúrov 
výlet predstavujú dve najvýznamnejšie udalosti. Také, 
k akým nedošlo na iných tatranských štítoch. 

Preklad: Vlasta Juchniewiczová

45 K. Kuzmány, op. cit., s. 82–83.
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Mária Šelepová

Symbioza kultur pogranicza 
polsko-słowackiego w twórczości 
Ladislava Mednyánszkyego

„Być wszędzie i równocześnie nigdzie nie być 
cudzoziemcem a jednak być bez ojczyzny”1

Ladislav Mednyánszky urodził się przedwcześnie
23 kwietnia 1852 r. w Beckowie w żupie trenczyńskiej, 
w majątku rodziny ojca Eduarda Mednánszkyego. 
Ochrzczony w obrządku rzymskokatolickim, otrzy-
mał tradycyjne w rodzinie 
imiona, Ladislaus Josephus 
Balthasar Eustachius. Jego 
matka, Maria Anna Szir-
may wyrastała pod Tatrami 
Wysokimi, w malowniczej 
wiosce Strażki. W związku 
z tym, że jej matka zmar-
ła bardzo wcześnie, jedyną 
córkę wychowywał ojciec, 
Baltazar Szirmay. Był właś-
cicielem siedziby rodowej 
– kasztelu, ziemi i gorzelni, 
z których rodzina się utrzy-
mywała i zaspokajała swoje 
potrzeby życiowe, zwłaszcza  
intelektualne. Wykształcony 
Baltazar był znany jako po-
dróżnik i humanista. Intere-
sował się Orientem, oprócz 
węgierskiego znał język nie-
miecki, francuski i grecki, 
w którym prowadził dzien-
nik. To prawdopodobnie 
później wpłynęło również 
na jego wnuka Ladislava. 
(Ladislav zwyczaj dziadka 
pisania dziennika przejął 
bardzo wcześnie, ale z uwa-
gi na fakt, że nie znał tak dobrze greki, swoje dzienniki 
pisał przeważnie alfabetem greckim). B. Szirmay po-
ważnie przyczynił się do powiększenia zbiorów histo-
rycznej biblioteki w kasztelu, które wzbogacił przede 
wszystkim o prace z dziedziny językoznawstwa oraz 
o współczesną beletrystykę. 

1  Cytat z dziennika Ladislava Mednyánszkeho z 4.8.1897.

Mária Šelepová

Symbióza kultúr 
pol'sko-slovenského pohraničia v tvor-
be Ladislava Mednyánszkeho

„Byť všade a zároveň nikde nebyť cudzincom 
a predsa byť bez vlasti”.1

Ladislav Mednyánszky sa narodil predčasne 23. 
apríla 1852 v obci Beckov na území Trenčianskej župy 
na panstve rodiny otca Eduarda Mednyánszkeho. Bol po-
krstený v rímskokatolíckej viere tradičnými rodinnými 

menami Ladislaus Josephus 
Balthasar Eustachius. Jeho 
matka Maria Anna  Szirmay 
vyrastala  pod Vysokými 
Tatrami v malebnej dedin-
ke Strážky. Keďže matka 
jej veľmi skoro umrela, svo-
ju jedinú dcéru vychovával 
otec Baltazár Szirmay. Bol 
majiteľom rodinného sídla – 
kaštieľa, poľnohospodárskej 
pôdy  a liehovarov, z výno-
sov ktorých rodina žila a na-
pĺňala svoje životné a hlavne 
intelektuálne potreby. Vzde-
laný Baltazár bol známy 
ako cestovateľ a humanista. 
Zaujímal sa o Orient, ovládal 
okrem maďarčiny, nemčiny, 
francúzskeho jazyka aj jazyk 
grécky, v ktorom si písal aj 
denník. To pravdepodobne 
ovplyvnilo neskôr aj jeho 
vnuka Ladislava. (Ladislav 
si tiež veľmi skoro osvo-
jil tento zvyk starého otca 
a keďže neovládal tak dobre 
grécky jazyk, svoje denníky 
písal prevažne gréckou abe-

cedou). Zaslúžil sa o zásadné rozšírenie fondu historickej 
knižnice v kaštieli, ktorý obohatil hlavne o jazykovednú 
literatúru a súčasnú beletriu. Zo svojich nespočetných 
ciest si prinášal mnoho skúseností, ktoré neskôr apliko-
val aj na svojom panstve. Založil prírodný anglický park 
a dal vybudovať ohradu pozdĺž cesty. 

1  Citát z denníka Ladislava Mednyánszkeho zo 4.8.1897.

Ladislav Mednyánszky, „Głowa wędrowca” / „Hlava tuláka”, ok. 1880 
Zbiory: Słowacka Galeria Narodowa w Bratysławie

Zbierky: Slovenská národná galéria, Bratislava 
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Z niezliczonych podróży wracał z bagażem wielu do-
świadczeń, które później wykorzystywał w swoich dobrach. 
Założył park angielski i zbudował ogrodzenie wzdłuż drogi. 
Podobnie jak później jego wnuk, kochał spacery i swobodę. 
U schyłku życia był znany z tego, że z właściwym mu entu-
zjazmem odwiedzał karczmy na peryferiach Pesztu, w któ-
rych mówił o moralności i cnotach, zachęcając siedzących 
w nich obiboków do poszukiwania pracy i wydostania się 
z nieciekawej sytuacji, w której się znajdowali. Tradycja 
głosi, że dla wielu z nich sam znalazł pracę2. Do dzisiaj 
w życiu dziadka i wnuka znajdujemy wiele podobieństw.

Przedwcześnie urodzone dziecko miało poważne kło-
poty ze zdrowiem. Lekarze zabronili mu wykonywania 
jakichkolwiek męczących czynności. W związku z tym, 
że wykluczono także uczęszczanie do szkoły, jego nauką 
zajmowała się wykształcona matka i ojciec. Swoje potrze-
by Ladislav bardzo szybko nauczył się wyrażać rysunkiem. 
W 1856 r. zmarł dziadek Baltazar Szirmay. Chłopiec pod-
rósł i okrzepł, rodzina zaczęła spędzać lato w Strażkach, a na 
miesiące zimowe przenosiła się do Beckowa. W 1859 r. uro-
dziła się siostra Ladislava Margita, którą nazywano „Miri”. 
Około 1862 r. rodzina zamieszkała w kasztelu w Strażkach 
na stałe. Przepiękna okoliczna przyroda z widokami na za-
kola leniwie płynącej rzeki w parku, urok zmieniających 
się pór roku w niedalekich Tatrach i wyjątkowa, tajemni-
cza atmosfera kasztelu bez wątpienia oddziałały na rozwój 
wrażliwości artystycznej chłopca. Później na lekcje zaczęli 
dochodzić prywatni nauczyciele. Pisać i czytać Ladislav na-
uczył się dopiero w wieku 10 lat.

W 1864 r. rodzinę Mednyánszkich w Strażkach od-
wiedził wiedeński malarz Thomas Ender. Artysta zwrócił 
uwagę na rysunki i talent chłopca. Zachęcił go do dalszej 
pracy i z Wiednia posłał mu odlewy głów postaci z mitolo-
gii, przez szkicowanie których miał szlifować swój talent. 
W latach 1868–1869 w kasztelu przebywała nauczycielka 
młodszej siostry Ladislava – młoda Polka, która wcześniej 
studiowała malarstwo na akademii w Dűsseldorfie. W roku 
szkolnym 1868/1869 Ladislav zdał egzaminy w liceum 
ewangelickim w Kieżmarku. Znowu pojawiły się poważne 
kłopoty ze zdrowiem. Pogorszył się również stan zdrowia 
jego matki. W związku z tym cała rodzina wyjechała do 
Szwajcarii. Tam chłopiec zachorował na ciężkie zapalenie 
stawów. Wyszedł z niego, ale całkowicie stracił włosy. Ma-
turę zdał dopiero w 1872 r. w Miszkolcu.

1 listopada 1872 r. zapisał się na Akademię Sztuk 
Pięknych w Monachium, do pracowni profesora Aleksan-
dra Strähhubera. Z uwagi na stan zdrowia matki, chcąc 
również koniecznie być bliżej chłopca, rodzina wynajęła 

2 M. Czóbel, Ladislav – Brouillom (Spomienky). „Rocznik SNG” 2003, Sło-
wacka Galeria Narodowa (SNG) Bratislava 2002, s. 219.

Podobne, ako neskôr jeho vnuk, miloval prechádzky 
v prírode a slobodu. Na sklonku svojho života bol známy 
tým, že sebe vlastným entuziazmom navštevoval puti-
ky na periférii Pešti, kde prednášal o vyšších mravoch 
a cnostiach a presviedčal prítomných povaľačov, aby si 
hľadali prácu a snažili sa vlastnými silami vymaniť z be-
zútešnej situácie, v ktorej sa nachádzali. Traduje sa, že 
mnohým sám našiel prácu2. V mnohom aj dnes nachá-
dzame paralely v životoch starého otca a vnuka.

Predčasne narodené dieťa malo vážne zdravotné 
problémy. Lekári mu zakázali vykonávať akúkoľvek 
namáhavú činnosť. Návšteva školy bola vylúčená, a tak 
dieťa vyučovala vzdelaná matka a otec. Svoje potreby 
sa veľmi rýchlo naučil vyjadrovať kresbou. V roku 1856 
zomrel starý otec Baltazár Szirmay. Chlapček zmocnel, 
rodina začala tráviť leto v Strážkach a zimné mesiace 
v Beckove. V roku 1859 sa narodila sestra Margita, ktorú 
volali „Miri”. Okolo roku 1862 sa rodina natrvalo presťa-
hovala do kaštieľa v Strážkach. Prekrásna okolitá príroda 
s pohľadmi na zákutia zádumčivo tečúcej rieky v parku, 
recepcia variácií ročných období  neďalekých Tatier a je-
dinečná tajomná atmosféra kaštieľa nesporne ovplyvnili 
vývin senzitívnosti a umeleckého vnímania chlapca. Ne-
skôr sem prichádzali  súkromní učitelia. Čítať a písať sa 
Ladislav naučil  až ako 10-ročný.

V roku 1864 navštívil rodinu Mednyánszkych 
v Strážkach viedenský maliar Thomas Ender. Umelec si 
všimol chlapcove kresby a postrehol jeho nadanie. Po-
vzbudil ho k ďalšej tvorbe a z Viedne mu poslal sadrové 
odliatky hláv z antickej mytológie, kreslením ktorých si 
mal  cibriť nadanie. V rokoch 1868–1869 pôsobila ako 
vychovávateľka mladšej sestry v kaštieli mladá Poľ-
ka, ktorá predtým študovala maliarstvo na akadémii v 
Dusseldorfe. V roku 1868–1869 Ladislav urobil skúšky 
na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Vážne zdravotné 
problémy sa začali prejavovať znovu. Matkin zdravotný 
stav sa tiež zhoršil a tak celá rodina odcestovala do Švaj-
čiarska. Tam dostal mladík v roku 1871 ťažký zápal 
kĺbov. Vyliečil sa, no natrvalo oplešatel. Maturoval až 
v roku 1872 v Miskolczi.

1. novembra 1872 sa zapísal na Akadémiu výtvar-
ných umení v Mníchove, do triedy profesora Alexandra 
Strähhubera. Rodina kvôli zdravotnému stavu matky 
a nesporne v snahe byť mladíkovi nablízku si prenajala 
vilu pri Janove v Pegli. Na jar 1873 vypukla v Mnícho-
ve epidémia cholery, ktorá trvala skoro dva roky. Druhý 
rok na akadémii strávil Ladislav v triede profesora Otta 
Seitza. V apríli 1874 zomrel riaditeľ akadémie Wilhelm 

2 M. Czóbel, Ladislav – Brouillom (Spomienky).Ročenka SNG 2003, vyda-
la SNG Bratislava 2002, s. 219.
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willę w Pegli pod Genuą. Wiosną 1873 r. w Monachium 
wybuchła trwająca prawie dwa lata epidemia cholery. Dru-
gi rok w Akademii Ladislav spędził w pracowni profesora 
Otto Seitza. W kwietniu 1874 r. zmarł dyrektor Akademii 
Wilhelm von Kaulbach i uczelnia na krótki czas została 
zamknięta. Ladislav wyjechał do rodziny na Riwierę, a je-
sienią 1874 r. rozpoczął studia w paryskiej Wyższej Szkole 
Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Isidora Pilsa. Rów-
nież w Paryżu towarzyszyła mu rodzina, spędzając z nim 
Boże Narodzenie.

W Paryżu artysta chętnie odwiedzał Luwr, Ogród Luk-
semburski i wystawy artystyczne, w które metropolia sztuki 
XIX w. obfitowała. W swoich dziennikach często wspomi-
nał, w jak skomplikowany sposób odchodził od interpretacji 
szczegółu i obowiązującego, realistycznego postrzegania 
malarstwa rodzajowego, co było wynikiem monachijskiego 
i paryskiego stylu nauczania. Już wiosną 1875 r. wiedział, 
że nie będzie kontynuował studiów w Akademii. Troskliwy 
ojciec przekonywał go, aby studiował w pracowni Munkác-
syego, ale Ladislav odmówił. Już wtedy znał wszystkie do-
stępne techniki, przyjmował nowości i dążył do zachowania 
autonomii. Przed nim była szczególna, pełna trudu i piękna 
droga poszukiwania subiektywnych środków wyrazu.

Po otwarciu Salonu Wiosennego wyjechał do Barbi-
zon, gdzie zaprzyjaźnił się z Odilonem Redonem, Karlem 
Bodmerem i Laslo Paálem. Lato spędził w Beckowie, przy 
francuskiej babce, Eleonorze Richert de Vhir, z którą był 
bardzo zżyty. Rodzina respektowała jego poglądy i potrze-
by, godząc się, aby od jesieni wynajął w Paryżu własną 
pracownię. Podczas Salonu Zimowego odbyła się pierwsza 
prezentacja jego obrazów3. 

Lato 1876 r. rodzina spędziła we własnym kręgu 
w Strażkach, do których wróciła po sześciu latach pobytu 
w znanych europejskich metropoliach i kurortach. W chor-
wackim Bańskim Dworze Mednánszcy odwiedzili rów-
nież rodzinę Janosa Erdódyego, którego żona była matką 
chrzestną Miri i Ladislava. Zaczął się okres podszytych 
niepokojem i goniących go z miejsca na miejsce wędrówek 
malarza, pragnącego poznać dotąd nieznane. Przed zimą 
wrócił do Paryża, gdzie na jego twórczość w największym 
stopniu oddziaływał Millet. Jego naturalistycznie ukazane 
twarze stroskanych wieśniaków do tego stopnia zaintere-
sowały Ladislava, że podobne można spotkać także w jego 
rozwijającej się twórczości figuralnej. Mednánszky posiadł 
umiejętność zaglądania w głąb duszy człowieka, dzięki 
czemu w malarstwie portretowym zyskiwał ogromną prze-
strzeń. W twórczości malarskiej artysta nieustannie walczył 
o swój własny, głębszy wyraz artystyczny.

3  Mednyánszky Ladislav, Słowacka Galeria Narodowa (SNG) i „Slovart” 
spółka z o.o., Bratislava 2004; O. Hessky, Biografi a, život L. Mednyánszkeho,  s. 292.

von Kaulbach a akadémiu na kratšie obdobie zatvorili. 
Mladík odcestoval za rodinou na Riviéru, aby už v jeseni 
1874 začal študovať v Paríži na Vysokej škole výtvar-
ných umení, v triede profesora Isidora Pilsa. Aj do pa-
rížskej metropoly ho rodila nasledovala, a strávila tu aj 
Vianoce.

Umelec v Paríži oveľa radšej navštevoval Louvre, 
Luxemburskú záhradu a rôzne umelecké výstavy, ktoré 
metropola umenia 19. storočia hojne poskytovala. Vo 
svojich denníkoch sa často zmieňoval, ako komplikova-
ne sa zbavoval detailnej interpretácie a povinne realis-
tického vnímania žánrovej tvorby, ktorá bola výsledkom 
mníchovského a parížskeho štýlu výučby. Už na jar 1875 
vedel, že nechce pokračovať v štúdiu na akadémii. Sta-
rostlivý otec  ho presviedčal, aby pokračoval v Munkác-
syho ateliéri, Mednyánszky odmietol. Poznal už vtedy 
všetky dostupné techniky, prijímal dojmy i novoty a usi-
loval sa zachovať si autonómnosť. Bola pred ním osobi-
tá, strastiplná a nádherná cesta hľadania subjektívnych 
výrazov.

Po otvorení Jarného salónu odišiel do Barbizonu. 
Tam sa spriatelil s Odilonom Redonom, Karlom Bodme-
rom a László Paálom. Leto strávil v Beckove pri fran-
cúzskej starej mame Eleonóre Richert de Vhir, ku ktorej 
mal veľmi blízky vzťah. Rodina rešpektovala jeho názo-
ry a potreby a dohodli sa, že od jesene si môže prenajať 
v Paríži vlastný ateliér. Na Zimnom salóne sa konala prvá 
prezentácia Mednyánszkeho obrazov3. 

Leto 1876 strávili opäť v kompletnom rodinnom 
kruhu v Strážkach. Rodina sa tam vrátila po 6 rokoch 
strávených nepretržite v známych európskych metropo-
lách a kúpeľoch. Navštívili aj rodinu Jánosa Erdódyho, 
ktorého manželka bola krstnou matkou Miri i Ladisla-
va, v chorvátskom Banskom Dvore. No maliarove po-
tulky stupňované nepokojom poháňajúcim ho z miesta 
na miesto, s túžbou poznať nepoznané, začali. Pred 
zimou sa vrátil do Paríža, kde na jeho tvorbu najviac 
vplýval Millet. Maliara zaujali naturalistické zobrazenia 
jeho tvárí utrápených roľníkov a stali sa analógiou aj pre 
jeho rozvíjajúcu sa figurálnu tvorbu. Mednyánszky mal 
schopnosť nazerať do hĺbky duše a to mu dávalo obrov-
ský priestor v portrétnej maľbe a umelec neustále zápasil 
o svoj hlbší výraz v maľbe.

V roku 1877 navštívil Szolnok. Zoznámil sa tam 
s Tinou Blau, Deák-Ébnerom a Pettenkofenom. V lete sa 
vrátil do Strážok, kde mu nadmieru starostlivý otec dal 
postaviť vlastný ateliér. Budova bola postavená tak, aby 
poskytovala umelcovi maximálne súkromie. 

3 Mednyánszky Ladislav, vydal Slovenská národná galéria a Slovart spol.s 
r.o., Bratislava 2004. O. Hessky, Biografi a, život L. Mednyánszkeho s. 292.
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W 1877 r. Mednánszky odwiedził Szolnok, gdzie po-
znał Tinę Blau, Deák-Ébnera i Pentekoffena. Latem wró-
cił do Strażek, w których nadzwyczaj troskliwy ojciec 
zbudował mu atelier, w maksymalnym stopniu chroniące 
także jego prywatność. Rodzice spodziewali się bowiem, 
że w domowym otoczeniu będzie miał więcej możliwości 
angażowania modeli i przez to doskonalenia malarstwa 
figuralnego. Pracownia ostatecznie została zburzona do-
piero w 1951 r. Jesienią artysta odwiedził rodzinę Albina 
Csákyego w Bijacowcach, gdzie zaczął malować wyjątko-
wy portret gospodarza. Przy końcu jesieni rodzina, licząc na 

poprawę zdrowia matki, wyjechała do San Remo. Wyjechał 
również Ladislav, ale jego celem był Rzym. Boże Narodze-
nie i Nowy Rok rodzina w komplecie spędziła w rodzinnej 
siedzibie w Strażkach. Tutaj też przez pierwsze dwa mie-
siące 1878 r. przebywał Mednánszky. Ale już w marcu wy-
ruszył ponownie do Rzymu, gdzie spotkał się z Tiną Blau. 
Na początku maja na krótko dołączył do rodziny we Flo-
rencji, po czym wrócił do Rzymu. Na okolicznych bagnach 
nabawił się malarii. Ale już jesienią 1879 r. obserwował 
wiosenną powódź w Szegedzie (Segedyn), a po wybuchu 
w czerwcu Etny, pospieszył na Sycylię. Już w tym czasie 
uwidoczniło się mroczne, wręcz chorobliwe zainteresowa-
nie artysty ludzkim dramatem i klęskami żywiołowymi. 
Jednak aż do jego śmierci nie udało się ustalić, na ile była 
to chęć pomocy ludziom w nieszczęściu, a na ile pragnie-
nie artystycznego przetworzenia i zrozumienia przez twór-

Rodičia predpokladali, že v domácom prostredí 
bude mať maliar viac možností pri  najímaní modelov 
pre zdokonaľovanie vo figurálnej maľbe. Ateliér bol de-
finitívne zbúraný až v rámci rodinnej výstavby v roku 
1951. V jeseni navštívil rodinu Albína Csákyho v Bija-
covciach, kde aj začal maľovať výnimočný portrét Albí-
na Csákyho. Koncom jesene rodina odcestovala do San 
Rema s cieľom pomôcť matke prekonať pretrvávajúce 
zdravotné problémy. Maliar odcestoval tiež, ale jeho 
cieľom bol Rím. Vianoce a Nový rok strávila rodina 
opäť v kompletnej zostave v rodinnom sídle v Stráž-

kach. Tu Mednyánszky strávil aj prvé dva mesiace roka 
1878, ale už v marci ho túlavé topánky zaviedli opäť 
do Ríma, kde sa stretol s Tinou Blau. Začiatkom mája sa 
vo Florencii nakrátko pripojil k rodine, aby sa opäť vrátil 
do Ríma. Tu v okolitých močiaroch dostal maláriu. Už 
na jar v roku 1879 asistoval pri jarných záplavách v Se-
gedíne a po júnovom výbuchu sopky Etny sa ponáhľal 
na Sicíliu. Už v tomto období sa začínal prejavovať tento 
temne morbídny záujem umelca o ľudské a prírodné ka-
tastrofy, pričom miera snahy pomôcť nešťastným ľuďom 
s intenzívnym umelcovým pocitom výtvarne spracovať 
a uchopiť aj tieto katastrofické časti ľudských životov, 
zostala do jeho smrti nevyhranená. V lete sa opäť stre-
tol s rodinou v Benátkach a spoločne sa vrátili najskôr 
do Beckova a potom do Strážok, aby maliar mohol ešte 
v jeseni vyraziť na svoje potulky. Vybral sa do Šariša, kde 

Ladislav Mednyánszky, „Widok na Strażki”, olej/płótno, 36x54 cm
Zbiory: Galeria umelcov Spiša w Spiskiej Nowej Wsi

Ladislav Mednyánszky, „Pohľad na Stražký”, olej/plátno, 36x54 cm
Zbierky: Galeria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Repr. Jozef Joppa 
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cę tych tragicznych stron życia człowieka. Latem Ladislav 
spotkał się z rodziną w Wenecji i razem wrócili najpierw do 
Beckowa, a później do Strażek, skąd już jesienią wybrał się 
na kolejną wędrówkę. Tym razem do Szarysza, gdzie odwie-
dził starzejącego się przyjaciela, podobnie poszukującego 
malarza Pála Szinyei Mersego, którego, według wspomnień 
siostry Miri, poznał już w Monachium. W 1880 r. ponownie 
odwiedził kolonię malarską w Szolnoku, gdzie po raz drugi 
zachorował na zapalenie stawów. W chorobie opiekował się 
nim długoletni przyjaciel Deák-Ebner. Kurację kończył w ce-
sarskich łaźniach w Budapeszcie i Cieplicach Trenczańskich. 
Spędzając lato w Strażkach, poznał Nathana Kleinbergera, 
chłopca z biednej rodziny żydowskiego karczmarza z Kież-
marku. Przyprowadził go do niego ojciec, prosząc artystę 
o ocenę talentu syna. Chłopiec został później asystentem, 
a następnie uczniem malarza. Mednánszcy, a także Czóbelo-
wie, przyjęli go do kręgu rodzinnego, a Ladislav wiele razy 
udostępniał mu swoją pracownię, aby młody artysta, który 
przyjął artystyczne nazwisko Nandor Katona mógł tworzyć. 
Ernó Kallai, autor monografii o Mednánszkym (1943), tak 
opisywał ich stosunki: „W końcu rzecz obróciła się w taki 
sposób, że Katona widział w Mednánszkym nieprzyjaciela, 
który chciał mu wszędzie zaszkodzić i hamował jego wypo-
wiedź artystyczną, ba, który kradnie nawet jego idee i tematy 
obrazów. Ale Mednánszky histerycznego, wywołującego 
konflikty i niesnaski Katona, traktował jako niepoczytalnego, 
chorego człowieka, którego głupotę musi tolerować”4.

Wróćmy do roku 1880, u którego schyłku artysta 
wyjechał do Wiednia, gdzie na pewien czas osiadł. Przez 
następne dziewięć lat, gnany cechującym go wiecznym nie-
pokojem, podróżował między Wiedniem i Budapesztem, 
z przystankami w Beckowie i Strażkach.

W Wiedniu Mednanszky utrzymywał kontakty 
z Emilem Jacobem Schindlerem, Wilhelmem Bernatzi-
kiem, a przede wszystkim z Tiną Blau. Był mocno związany 
z zasadami austriackiego „stimmungsimpresionizmu”. U E. 
J. Schindlera, najważniejszego przedstawiciela tego kierun-
ku, znajdujemy kilka łączących ich punktów:

–  orientację na malarstwo francusko-barbizońskie, wy-
czucie krajobrazu,

–  zamiłowanie do teoretyzowania na temat sztuki,
–  dążenie do uchwycenia zjawisk atmosferycznych, 

mgły, oparów, niekiedy nad wodami, rzekami i mo-
czarami,

–  obydwaj z wielkim podziwem odnoszą się do twórczości 
ich francuskiego poprzednika, Camilla Corota5.

4 M. Csilla, Zvláštny život a ešte zvláštnejšie dielo baróna L. Med-
nyánszkeho, Rocznik SNG 2003. Słowacka Galeria Narodowa (SNG) Bratislava 
2003, s. 208.

5 Mednyánszky Ladislav, op cit.; M. Csilla, Vzdialenosť medzi nádhernou 
a desivou tvárou. O netradičnom umení L. Mednyánszkeho, wydała Słowacka Ga-
leria Narodowa (SNG) i „Slovnaft” Sp. z o.o., Bratysława, 2004, s. 190.

navštívil starnúceho priateľa maliara podobne hľadajú-
ceho, Pála Szinyei Merseho, s ktorým sa podľa spomie-
nok sestry Miri zoznámil už v Mníchove. V roku 1880 
sa opäť vybral navštíviť maliarsku kolóniu v Szolnoku, 
kde už druhýkrát ochorel na zápal kĺbov. Ošetroval ho 
tam dlhoročný priateľ Deák-Ébner a potom sa doliečoval 
v Cisárskych kúpeľoch v Budapešti a v Trenčianskych 
Tepliciach. Počas leta stráveného v Strážkach sa zozná-
mil s Nathanom Kleinbergerom, chlapcom z chudobnej 
židovskej krčmárskej rodiny v Kežmarku. Chlapcov otec 
ho priviedol do kaštieľa, aby maliar posúdil jeho talent. 
Chlapec sa stal najskôr maliarový asistentom a neskôr aj 
žiakom. V rodine Menyánszkych a neskôr aj Czóbelov-
cov ho prijali do kruhu rodiny a umelec mu mnohokrát 
uvoľnil ateliér, aby mladý maliar mal priestor pre vlastnú 
tvorbu. Prijal umelecké meno Nándor Katona. Ernó Kal-
lai, autor monografie o Mednyánszkom (1943), popiso-
val ich vzťah nasledovne: „Vec sa napokon zvrhla tak, 
že Katona videl v Mednyánszkom nepriateľa, ktorý mu 
chcel všade ublížiť a brzdí jeho umeleckú sebarealizáciu, 
ba čo viac, ktorý mu kradne dokonca aj jeho myšlienky 
a témy obrazov. Mednyánszky sa však k hysterickému 
Katonovi vyvolávajúcemu rozbroje a konflikty správal 
ako k nepríčetne chorému, ktorého hlúposti musí tole-
rovat'”4. 

Vráťme sa do roku 1880, na sklonku ktorého Med-
nyánszky, odcestoval do Viedne, kde sa na istý čas usa-
dil, aby nasledujúcich 9 rokov strávil s nepokojom sebe 
vlastným medzi Viedňou, Budapešťou, so zastávkami 
v Beckove a v Strážkach.

Mednyánszky vo Viedni udržiaval kontakt najmä 
s Emilom Jacobom Schindlerom, Wilhelmom Ber-
natzikom a hlavne Tinou Blau. Celkove bol pevnými 
nitkami spojený so zásadami rakúskeho „stimmungsim-
presionizmu”. U E. J. Schindlera – najvýznajmnejšieho 
predstaviteľa tohto smer – nachádzame hneď niekoľko 
styčných bodov:

– základná orientácia na francúzsku – barbizónsku 
maľbu a celkové precítenie krajiny,

– záujem o teoretické úvahy o umení,
– snaha zachytiť hmlisté, zaparené, atmosferické 

javy, niekedy pri vodných tokoch, riekach a močiaroch,
– obaja sa s veľkým obdivom obracajú k tvorbe 

ich francúzskeho predchodcu Camilla Corota5.
Mednyánszky však ďalej kráčal svojou vlastnou 

cestou, prekročil prah akademizmu v maľbe, neustále

4 M. Csilla, Zvláštny život a ešte zvláštnejšie dielo baróna L. Mednyánszke-
ho, Ročenka SNG 2003,vydal Slovenská národná galéria Bratislava 2003, s. 208.

5 Mednyánszky Ladislav, vydal Slovenská národná galéria a Slovart spol.
s r.o., Bratislava 2004, M. Csilla, Vzdialenosť medzi nádhernou a desivou tvárou. 
O netradičnom umení L. Mednyánszkeho, s. 190 . 
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Ale dalej Mednánszky szedł swoją własną drogą. 
W malarstwie przekroczył próg akademizmu, nieustannie 
poszukiwał i znajdował nowe inspiracje, które prowoko-
wały go do szukania nowych sposobów ich wyrażania. Po-
został wierny motywom przyrodniczym, a jego twórczość 
wzbogaciła się o nastroje pełne melancholii. Natomiast 
w twórczości figuralnej ciągle intensywnie poszukiwał.

W pierwszej części staraliśmy się w sposób faktogra-
ficzny, miejscami może mało interesująco, opisać życie 
młodego artysty. Celem było zwrócenie uwagi czytelnika 
na bardzo silne więzy łączące rodzinę Mednánszkych oraz 
pełną niezwykłej wrażliwości i ofiarności postawę rodziców. 
Ich dążenie do przebywania w pobliżu syna w Monachium 
i Paryżu wynikało z pragnienia niesienia mu pomocy w każ-
dej trudnej chwili. Dlatego też rodzina spędziła poza domem 
sześć lat, na co jednak wpływ miał także zły stan zdrowia 
matki i związana z tym konieczność zmiany klimatu.

Drugim powodem było dążenie do zwrócenia uwagi 
na niezwykłą energię i niepokój wewnętrzny, które artystę 
wprost gnały z miejsca na miejsce. A pokonywanie, także 
z dzisiejszego punktu widzenia, dużych odległości było 
wówczas bardzo uciążliwe. 

Nadchodził rok 1883. Artysta miał 31 lat i atelier 
w Wiedniu. Uprawiał malarstwo figuralne, a jako modeli 
zatrudniał żołnierzy z pobliskich koszar Rudolfa, którzy 
dla łatwego zarobku chętnie pozowali. Dzięki temu poznał 
miłość życia, Bálinta Kurdiego (1860), który odbywał tam 
służbę wojskową i również mu pozował. Lato artysta spę-
dził ponownie w Strażkach. Tutaj w grudniu zmarła jego 
matka. Rodzina przeniosła się do Beckowa. Mednánszky 
na stratę bliskich reagował w swoisty sposób. Nie mogąc 
przez długi czas otrząsnąć się z bólu, przez kilka lat nie od-
wiedzał Strażek. Po śmierci matki trwało to aż cztery lata.

Przez kilka następnych lat na dłużej zatrzymywał 
się (!) w Budapeszcie, skąd „uciekał” do Beckowa, gdzie 
miał do dyspozycji pracownię i gdzie spotykał przyjazną 
duszę w osobie babki. Regularnie uczestniczył w wysta-
wach organizowanych przez galerię w Pieszczanach. Na 
wędrówkach po żupie orawskiej i liptowskiej malował 
pejzaże i portrety. Prawdopodobnie odwiedził też Kraków. 
W 1885 r. poznał Arpáda Feszta i Zygmunta Justha. Nowi 
przyjaciele wyraźnie wpłynęli na jego ewolucję ideową. 
Po pierwszych wstrząsach rewolucji 1848 r. w Austro-
-Węgrzech, gdy pozycja arystokracji osłabła, pojawiło się 
dążenie do odnowienia historycznych tradycji narodowych 
sprzed 1848 r. Jeden z tych nurtów, idealizujący patriarchal-
ne stosunki feudalne i krytykujący liberalizm, reprezento-
wała arystokratyczna inteligencja. Przedstawicielem tego 
nurtu był pochodzący z arystokracji, młody, wykształcony 
pisarz, Zygmunt Justh. Malarz Arpád Feszty, którego młoda 

hľadal a nachádzal nové inšpirácie ktoré ho provokovali 
k hľadaniu nových metód ich vyjadrenia. Zostal verný 
prírodným motívom a jeho tvorba sa obohatila o zobra-
zenia melancholických nálad, no vo figurálnej tvorbe na-
ďalej intenzívne hľadal.

V prvej časti sme sa snažili miestami nezáživne fak-
tograficky mapovať život mladého umelca. Cieľom bolo 
upozorniť čitateľa na neobvykle silné rodinné väzby 
v rodine Mednyánszkych, kde možno sledovať nezvyčaj-
ne citlivý a obetavý prístup rodičov. Ich snaha byť synovi 
nablízku v Mníchove i v Paríži, ktorej dôvodom bola aj 
túžba byť synovi nápomocný v každej ťažkej chvíli. Ro-
dina tak strávila 6 rokov mimo domova, čo však ovplyv-
nil aj zhoršený zdravotný stav matky a potreba zmeny 
klímy.

Druhým dôvodom bola snaha upozorniť na nez-
vyčajnú energiu a nepokoj, ktoré priam hnali umelca 
z miesta  na miesto, pričom prekonávanie často aj z dneš-
ného pohľadu obrovských vzdialeností bolo v danej dobe 
mimoriadne náročné. 

Písal sa rok 1883. Umelec mal 31 rokov, ateliér mal 
vo Viedni. Venoval sa figurálnej maľbe a ako modely po-
užíval vojakov z neďalekých Rudolfových kasární, ktorí 
privítali možnosť ľahkého zárobku. Tak sa zoznámil aj so 
svojou životnou láskou Balintom Kurdim (1860), ktorý 
tam absolvoval vojenskú prezenčnú službu a tiež slúžil 
Mednyánszkemu ako model. Leto strávil opäť v Stráž-
kach. Tu v decembri 1883 umrela jeho matka. Rodina 
následne odcestovala do Beckova. Umelec sa svojsky 
vyrovnával s ťažkými stratami svojich blízkych. Na nie-
koľko rokov prestal navštevovať Strážky. Trvalo veľmi 
dlho, kým sa zbavil svojho bôľu. Po smrti matky to trvalo 
štyri roky.

Nasledujúcich pár rokov sa trvalejšie zdržiaval 
(!) v Budapešti, odkiaľ „utekal” do Beckova, kde mal 
k dispozícii tiež ateliér a kde nachádzal spriaznenú dušu 
v staručkej starej mame. Pravidelne sa zúčastňoval na vý-
stavách v Peštianskej galérii. Na potulkách po Oravskej 
a Liptovskej župe maľoval krajinky i portréty, navštívil 
pravdepodobne aj Krakov. V roku 1885 sa zoznámil 
s Arpádom Fesztym a Zsigmondom Justhom. Títo noví 
priatelia výrazne ovplyvnili ďalšie myšlienkové pocho-
dy umelca. Po prvých otrasoch revolučných rokov 1848 
v Rakúsko-Uhorsku, kedy aristokracia výrazne oslabila 
svoje postavenie, sme zaznamenali snahu o obnovenie 
historických národných tradícií spred roku 1848. Jeden 
z týchto prúdov predstavovala aristokratická inteligen-
cia, s idealizáciou feudálnych patriarchálnych vzťahov 
a kritikou liberalizmu. Predstaviteľom tohto prúdu bol  
Zsigmond Justh, mladý vzdelaný spisovateľ, prísluš-
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żona była córką pisarza Móra Jókaia, wprowadził artystę 
do jednego z najbardziej znanych i najbardziej inspirują-
cych ideowo salonów Feszt-Jókai w Budapeszcie. Mógł 
tam przyjść każdy, kto interesował się sztuką. Spotykały 
się tu różne warstwy społeczne. Z czasem artysta otoczył 
się kręgiem niezwykłych przyjaciół z artystycznej bohemy, 
którą sam nazwał Akwarium. Do tego towarzystwa należał 
malarz Digó Szontagh oraz zrujnowany bankier wiedeński 
bez powodzenia pragnący zostać malarzem, a zarazem nie-
udany poeta, zagrożony deportacją, przed którą uratował go 
Mednánszky – Karcsi Bettheim. Przyjaciołom tym artysta 
zawsze spieszył z pomocą, a gdy się zestarzeli i zachoro-
wali, aż do końca ofiarnie się nimi opiekował. Uwiecznił 
ich nawet na obrazie Rorate, na którym przedstawił wejście 
do kościoła w Strażkach, z którego o chłodnym, zimowym 
poranku wychodzi towarzystwo Akwarium.

W 1887 r. po raz pierwszy po śmierci matki artysta 
odwiedził Strażki. Powodem prawdopodobnie był także 
zbliżający się ślub siostry Miri z Istvanem Czóbelem. Jesie-
nią siostra pojechała za mężem do Anarcsu w żupie sabol-
ckiej. Boże Narodzenie artysta spędził samotnie w rodzin-
nej siedzibie. W lutym 1888 r. nabawił się zapalenia płuc. 
Po wyzdrowieniu wyjechał do rodziny siostry w Anarcsu, 
gdzie poznał siostrę szwagra, poetkę Minkę Czóbel, z któ-
rą się zaprzyjaźnił. Siostra Miri tak pisała o bracie: „Lato 
1888 r. spędziliśmy wszyscy w Strażkach, ojciec na zmia-
nę w Strażkach i Beckowie. Ladislav, mój mąż, Minka i ja 
byliśmy stale razem. Ladislav był w znakomitym nastroju, 
miał bardzo dużo wesołych pomysłów. Ten pogodny nastrój 
go nie opuszczał. Minkę zabrał w góry, na wspinaczkę na 
Kieżmarski Szczyt. Jego łódką pływaliśmy razem po Po-
pradzie. Przy świetle księżyca, za białego dnia, jak wy-
padło, byliśmy raz w lesie, potem w ogrodzie, wieczorem, 
aż do głębokiej nocy, regularnie siadywaliśmy w miejsco-
wej bibliotece i oczarowani słuchaliśmy Ladislava. W to 
szczęśliwe lato i jesień namalował tu Wieczór Wszystkich 
Świętych”6. W 1888 r. Węgierskie Towarzystwo Sztuk Pięk-
nych nagrodziło go za obraz Wszystkich Świętych.

W kwietniu 1889 r. w wieku 95 lat zmarła w Beckowie 
ukochana babka malarza, a latem siostrzeniec, syn siostry 
Miri. W tym też roku artysta zapoznał Minkę z Zygmun-
tem Justhem. Pokrewne dusze szybko znalazły wspólny 
język i zrodziło się z tego piękne uczucie. Młody pisarz jest 
autorem powieści Fuimus (Byliśmy), w której ginącą, gór-
nowęgierską, pozbawioną siły do działania i zniewieściałą 
szlachtę przeciwstawiał nowej sile społecznej, zdrowym 
wieśniakom z węgierskiej niziny, z którą kierując się zasa-
dami romantyzmu, wiązał nadzieje na przyszłość. W powie-
ści autor umieścił także swoich przyjaciół. Mednánszkyego

6 M. Czóbel, z domu Mednyánszky, op.cit. s. 226.

ník aristokracie. Maliar Arpád Feszty priviedol umelca 
do jedného z najznámejších a myšlienkovo inšpirujúcich 
salónov Feszty-Jókai v Budapešti, keďže jeho mladá 
manželka bola dcérou spisovateľa Móra Jókaiho. Každý, 
kto mal vzťah k umeniu, sem mohol prísť. Stretávali sa 
tu rôzne spoločenské vrstvy. Umelec sa postupne obklo-
pil bohémskou spoločnosťou bizarných priateľov, ktorú 
sám nazval Akvárium. Do tejto spoločnosti patril podi-
vínsky maliar Digó Szontagh, skrachovaný viedenský 
bankár Karcsi Bettheim, ktorý sa chcel stať maliarom, čo 
sa mu nepodarilo, ale i neúspešný poet, ktorému hrozila 
deportácia. Mednyánszky ho pred vysídlením zachránil. 
Týmto priateľom Ladislav vždy pomáhal a keď zostar-
li a pochoreli, staral sa o nich obetavo až do konca. Ba 
zvečnil týchto svojich kamarátov aj na obraze Rorate, 
na ktorom je zobrazený vchod do kostola v Strážkach 
a v studenom zimnom ráne dverami vychádza spoloč-
nosť Akvárium.

V roku 1887 prvýkrát po matkinej smrti navštívil 
Strážky. Dôvodom bol pravdepodobne aj blížiaci sa so-
báš sestry Miri s Istvánom Czóbelom. Sestra na jeseň na-
sledovala manžela do Anárcsu v Sabolčskej župe a ume-
lec strávil Vianoce v úplnej samote malebného rodinného 
sídla. Vo februári 1888 dostal zápal pľúc, po prekonaní 
choroby odcestoval k sestrinej rodine do Anarcsu, kde sa 
zoznámil so švagrovou sestrou, poetkou Minkou Czóbel, 
s ktorou sa spriatelil. Veľmi výstižne písala o bratovi ses-
tra Miri: „Leto 1888 sme strávili všetci tu v Strážkach, 
otec striedavo v Strážkach a v Beckove. Ladislav, môj 
manžel, Minka a ja sme boli večne spolu. Ladislav mal 
skvelú náladu, mal ohromné množstvo veselých nápa-
dov. V tejto skvelej nálade sa stal neúnavný. Minku zo-
bral do hôr, aby s ním vyliezla na Kežmarský štít. Spolu 
sme boli na Poprade v jeho člne, raz v lese, potom v záh-
rade, za mesačného svitu, za bieleho dňa, ako to prišlo, 
večer sme pravidelne spolu sedávali v miestnej knižnici, 
hlboko do noci, a očarení sme počúvali Ladislava. Z toh-
to šťastného leta a na jeseň tu namaľoval Večer všetkých 
svätých”6. V roku 1888 mu Uhorský výtvarný spolok 
v Budapešti udelil cenu za obraz Všechsvätých. 

V apríli 1889 umrela vo veku 95 rokov milovaná 
stará matka v Beckove a následne v lete synovec, syn 
sestry Miri. V tomto roku Ladislav zoznámil Minku so 
Zsigmondom Justhom, spriaznené duše zarezonovali 
a vznikol prekrásny vzťah. Mladý spisovateľ, autor ro-
mánu Fuimus (Boli sme), v ktorom staval do protikladu 
zanikajúcu hornouhorskú vyčerpanú, príliš jemnú šľach-
tu a nádeje v zmysle romantických princípov vkladal 
do novej spoločenskej sily, zdravých roľníkov, maďarskej 

6 M. Czóbel, rod. Mednyánszky, op.cit. s. 226.
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nazywał wędrującym mędrcem, malarzem włóczęgą, ale 
również współczesnym Sokratesem. Mednánszky, powieś-
ciowy Lipót Czobor, był ważną, drugoplanową postacią 
tłumacza historyczno-filozoficznych poglądów Justha. 
Postać ta zachowaniem i ubiorem przypominała malarza: 
przewiązana sznurem koszula, potargany i poplamiony far-
tuch i dziurawe buty.

Ta dekadencka powieść przedstawiała poglądy na 
losy arystokracji na górnych Węgrzech, a równocześnie 
wyrażała nadzieję związaną z prostymi chłopami. W tych 
poglądach członkowie towarzystwa byli zgodni. Pocho-
dzące z tego okresu charakterystyczne portrety wieśniaków 
Mednánszkyego wyrażały siłę, szczerość i pewność siebie. 
W tym czasie malarz ciągle planował założenie różnych, 
społecznie użytecznych organizacji i towarzystw, które 
wspierałyby biednych i chorych. Jednak próby działań fi-
lantropijnych artysty w największym stopniu odbiły się 
jedynie na jego postawie życiowej, gdyż z powodu cha-
rakteryzującego go zupełnego braku zmysłu praktycznego 
zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Siostra Miri 
wspominała jego nieustanny bunt przeciwko tradycji i za-
sadom starego ładu. Nie chciał dostrzegać potrzeby, a na-
wet konieczności tego porządku, który wymagał pewnego 
dystansu i rezerwy. Zaczął jeździć na wieś, niosąc ludziom 
miłość i hojność. Oczywiście, rozczarował się i znosił to 
bardzo ciężko.

Pod koniec 1889 r. wyjechał do Paryża, a następnie do 
Normandii i Barbizon. Podczas drugiego pobytu w kolonii 
malarzy w Barbizon, nieco już przygotowany artysta zazna-
jomił się z teozofią i buddyzmem. Do celów teozofii należało 
studiowanie i porównywanie różnych religii, prowadzące 
do zbudowania uniwersalnej etyki i ujawnienia zdolności 
tkwiących w ludzkiej duszy. Była ona połączeniem ezote-
rycznego buddyzmu i hinduistycznej mistyki. W 1875 r. 
doktrynę tę sformułowała Helena Pietrowna Bławatska. 
Na zbudowanie własnej wizji świata Mednánszky potrze-
bował także buddyjskiej doktryny teozofii, którą w swo-
im dzienniku, wzorując się na dziele twórczyni teozofii, 
nazwał „wiedza tajemna”. W starej kolonii barbizońskiej 
pracowało już trzecie pokolenie artystów, w większości 
cudzoziemców. Tutaj w doktrynę teozofii wprowadził go 
Chevrillon. Artysta był już przygotowany do wyrzeknięcia 
się wszystkiego, co ziemskie. Nigdy jednak nie wyzbył się 
własnego, intymnego pragnienia mistyki. Za sobą miał już 
zauroczenie nazarenizmem i tołstojowcami i na swojej tak 
pełnej udręki, że aż fascynującej drodze poszukiwań był 
przygotowany do wybrania nowego kierunku. W twór-
czości kroczył już własną drogą samoświadomości. Pod 
względem duchowym stał się artystą dojrzałym i zdolnym 
do stworzenia własnych kategorii estetycznych, które de-

nížiny. Autor do svojho románu pozval aj svojich priateľov
Mednyánszkeho nazýval putujúci mudrc, potulný ma-
liar, ale aj moderný Sokrates. Mednyánszky alias Lipót 
(Poldi) Czobor hral dôležitú vedľajšiu postavu tlmoční-
ka Justhových historicko-filozofických názorov. Postava 
mala správanie a odievanie totožné s umelcovým. Koše-
ľa zviazaná motúzom, roztrhaný fľakatý plášť a deravé 
čižmy.

Tento dekadentný román predstavil názory na osud 
aristokracie v Hornom Uhorsku a zároveň ukazoval ná-
dej, ktorú vkladal do jednoduchých roľníkov. V týchto 
názoroch sa členovia spolku stotožňovali. Mednyánszhe-
ho charakterovo silné hlavy dedinčanov z tohto obdobia 
vyjadrovali silu, úprimnosť a sebaistotu. Maliar v tom-
to období stále premýšľal o zakladaní rôznych verejno-
prospešných organizácií a spolkov pre podporu chorých 
a chudobných. Jeho filantropia najviac ovplyvnila jeho 
životné postoje, avšak stroskotala na umelcovej úplnej 
nepraktickosti. Je aj jednou z jeho základných charak-
teristík. Sestra Mira spomínala na jeho neustále vzbury 
proti tradícii a pravidlám starého rešpektu. Nechcel vi-
dieť potrebu, ba nevyhnutnosť tohto poriadku, ktorý si 
vyžadoval určitý odstup a nadhľad. Začal chodiť do dedi-
ny a zahrnul ľudí svojou láskou a štedrosťou. Prirodzene, 
že sa sklamal a tieto sklamania niesol veľmi ťažko.

Na konci roka 1889 odišiel do Paríža, následne 
do Normandie a Barbizonu. Počas druhého pobytu v ma-
liarskej kolónii v Barbizone sa už viac-menej pripravený 
umelec zoznámil s teozofickým učením a budhizmom. 
K cieľom teozofie patrilo štúdium a porovnávanie nábo-
ženstiev s cieľom vybudovať univerzálnu etiku a schop-
nosti latentne prítomné v ľudskej duši. Zahrňovalo v sebe 
zmes ezoterického budhizmu a hinduistickej mystiky. 
Tento prúd založila v roku 1875 Helena Petrovna Bla-
vatská. Na dobudovanie a vlastné chápanie sveta Medny-
ánszky potreboval aj budhistické učenie – teozofiu, ktoré 
vo svojom denníku pomenoval „tajné učenie”, podobne 
ako znel názov diela zakladateľky teozofie. V starej bar-
bizonskej kolónii pracovala už tretia generácia umelcov, 
prevažne cudzincov. Tu ho zasvätil do učenia teozofie 
Chevrillon. Umelec bol už pripravený zrieknuť sa všet-
kého pozemského. Nikdy sa nezbavil vlastnej intímne 
hlbokej túžby po mystike. Prekonal už obdobia očarenia 
nazarenizmom a tolstojovcami a bol pripravený posunúť 
sa novým smerom na svojej nádherne strastiplnej ceste 
hľadania. V tvorivej oblasti už kráčal po vlastnej ceste 
sebauvedomenia. Stal sa duchovne zrelým a schopným 
vytvoriť vlastné estetické kategórie, ktoré definoval ako 
protiklady, protirečenia, odstredivé sily. „Jeho denníky sa 
len tak hemžia protikladnými dvojicami pojmov. »Veselý 
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finiował jako przeciwieństwa, sprzeczności, siły odśrod-
kowe. „Jego dzienniki roją się od pojęć przeciwstawnych: 
»wesoły i smutny«, »spokojny i napięty«, »ciepło i zim-
no«, »wiadomy i niewiadomy«, »zewnętrzny i wewnętrz-
ny«, »światło i cień«, »ludzki i zwierzęcy«, »skończony 
i nieskończony«, »maszyna i człowiek«, »rozum i uczu-
cie«, »zima i lato«, »wiosna i jesień«, »powietrze czyste 
i mgła«, »poranek i zachód słońca«, »ziemia i niebo«, 
»materia i duch«, »jasny i ciemny«, »życie i śmierć« – to 
dla Mednánszkego były pary pojęć, do których stale wra-
cał”7. W kontekście tych faktów nie można było podważyć 
wyrażenia „wspaniała i pełna udręki” droga poszukiwania 
środków do wyrażenia tych sprzecznych uczuć i nastro-
jów artysty. 

W następnych latach głównym miejscem pobytu 
artysty był Budapeszt, z którego trawiony stale towarzy-
szącym mu niepokojem wyruszał na wędrówki i do któ-
rego z nich powracał. Lato 1900 r. spędził na poznawaniu 
polskiej Galicji (Kraków, Zakopane), gdzie oddawał się 
przede wszystkim studiowaniu postaci rabinów. Dzięki 
cechującej go nieomal topograficznej pamięci większość 
impresji, z uchwyconymi kroplami rosy na liściach, potrafił 
namalować w pracowni. Bardzo dobrze działało na niego 
towarzystwo Arpáda Fesztyego i jego wesołej i wrażliwej 
żony. Razem z nimi spędził w Tatrach jesień 1891 r. Z in-
spiracji Fesztyego podjął się namalowania kilku szkiców 
do jego olbrzymiego obrazu Príchod Maďarov (Przybycie 
Węgrów). Namalował okolice Mamoroszu i Mukaczewa. 
Obraz W okolicy Mukaczewa wystawił potem w galerii 
w Piesztanach. Wiosnę i lato 1892 r. spędził w Paryżu, 
sierpień w Strażkach, a jesień w Budapeszcie. Latem 1893 
r. z Paryża wrócił jego podopieczny Nandor Katona. Med-
nánszky zabrał go do Strażek i odstąpił mu własną pracow-
nię. Do siedziby rodzinnej ponownie wrócił wiosną 1894 r.,
przywożąc ze sobą nowych przyjaciół z Pieszczan, 
O. Kacziányego i Gyulę Pekára. W październiku wstrząs-
nęła nim wiadomość o śmierci przyjaciela, Zygmunta 
Justha. W kwietniu 1895 r. w Beckowie zmarł ukochany 
ojciec artysty. Jego śmierć dotknęła go zarówno w sferze 
osobistej, jak i twórczej. Z tego okresu zachowały się jego 
rozprawy o charakterze mistycznym.

Jesienią 1895 r. artysta przebywał w rejonie Czer-
wonego Klasztoru, dorzecza Dunajca, zamków Czorsztyn 
i Niedzica. Z jego pobytem tutaj związane są wspomnienia 
siostry Miri, która opisywała przymusową kąpiel w zim-
nym Dunajcu, gdy w mroźny dzień Ladislav zdecydował 
się wydłubaną w pniu łódką przepłynąć na drugi brzeg 
rwącej rzeki i tam malować. 

7 E. Király, Maliar pochmúrnej nálady, [w:] Mednyánszky Ladislav, , 
Bratysława 2004, s. 124.

a smutný«, »pokojný a napätý«, »teplo a zima«, »vedomý 
a nevedomý«, »vonkajší a vnútorný«, »svetlo a tieň«, »ľud-
ský a zvierací«, »konečný a nekonečný«, »stroj a človek«, 
»rozum a cit«, »zima a leto«, »jar a jeseň«, »jasno a zamra-
čené«, »čistý vzduch a hmla«, »ráno a západ slnka«, »zem 
a nebo«, »hmota a duch«, »svetlý a tmavý«, „život a smrť« 
– to boli pre Mednyánszkeho dvojice pojmov ku ktorým sa 
ustavične vracal”.7 V kontexte týchto faktov nebolo možné 
spochybniť výraz „nádherná a strastiplná” cesta hľadania 
výrazových prostriedkov vyjadrenia týchto umelcových 
protichodných pocitov a nálad. 

Nasledujúce roky bola ťažiskom jeho pobytu Buda-
pešť, odkiaľ s neustupujúcim nepokojom odchádzal za svo-
jimi potulkami, aby sa raz opäť vrátil. Leto v roku 1900 strá-
vil poznávaním poľskej Haliče (Krakov, Zakopané) kde sa 
hlavne venoval štúdiu postáv židovských rabínov. Využíval 
svoju temer topografickú pamät' a preto aj drvivú väčšinu 
svojich impresiií so zachytenými kvapkami rosy na listoch 
bol schopný namaľovať v ateliéri. Spoločnosť Arpáda Fesz-
tyho a jeho veselej a vnímavej manželky mu robila očividne 
dobre. Jeseň 1891 strávil s nimi v Tatrách. Na popud Ar-
páda Fesztyho sa podujal namaľovať niekoľko štúdi k jeho 
gigantickému obrazu Príchod Maďarov. Namaľoval okolie 
Mamorošu a Mukačeva. Obraz V okolí Mukačeva potom 
vystavil aj v Peštianskej galérii. Jar a leto 1892 strávil v Pa-
ríži, august v Strážkach a jeseň v Budapešti. V lete 1893 
sa vrátil z Paríža jeho chránenec Nandor Katona. Medny-
ánszky ho zobral do Strážok a prepustil mu vlastný ateliér. 
Do rodinného sídla sa opäť vrátil na jar 1894 a priviedol 
sem svojich nových peštianskych priateľov O. Kacziányho 
a Gyulu Pekára. V októbri ho ťažko zasiahla správa o smrti 
priateľa Szigmonda Justha. V apríli 1895 v Beckove zomrel 
milovaný otec. Jeho smrť zasiahla umelca už nevyhnutne 
v rovine osobnej i tvorivej. Zachovali sa mystické štúdie 
z tohto obdobia. 

V jeseni roku 1895 sa umelec pohyboval v oblas-
ti Červeného Kláštora, povodia Dunajca, hradu Čorštin 
a Nedeca. S umelcovým pobytom v tejto oblasti sú viaza-
né aj spomienky sestry Miri, ktorá opisovala maliarov pád 
do studeného Dunajca, keď sa rozhodol v mrazivý deň 
preplávať na loďke, ktorou bol vydlabaný kmeň, na druhú 
stranu dravej rieky, aby odtiaľ mohol maľovať. Spadol však 
do vody a domov prišiel po trojhodinovom pochode v ešte 
mokrých šatách. Tento zážitok zostal bez zdravotných ná-
sledkov, z čoho možno predpokladať, že umelcov zdravot-
ný stav sa výrazne upravil k lepšiemu. Rok 1896 strávil pri 
jadranskom pobreží a v severnom Taliansku, aby sa vrátil 
do Paríža. Bol pripravený poznávať a umelecky stvárniť 

7 E. Király, Maliar pochmúrnej nálady, [w:] Mednyánszky Ladislav, , 
Bratysława 2004, s. 124.
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Wpadł jednak do wody i w mokrym jeszcze ubraniu po 
trzech godzinach marszu trafił do domu. Na szczęście wy-
padek nie odbił się na jego zdrowiu, z czego można wnio-
skować, że było z nim coraz lepiej. Rok 1896 Mednánszky 
spędził na wybrzeżu Adriatyku i w północnych Włoszech, 
skąd wrócił do Paryża. Był gotów do poznawania i arty-
stycznego przedstawienia najmroczniejszych zakamarków 
dusz i losów wyrzutków społeczeństwa z paryskiego pół-
światka. Aby zostać przyjętym przez te „kręgi”, musiał się 
upodobnić do ich przedstawicieli zarówno pod względem 

wyglądu, języka, jak i ogólnego wrażenia. Pobyt w tym śro-
dowisku był związany z pewnym ryzykiem, gdyż jego nowi 
przyjaciele nie mogli się nawet domyślać, że jest kimś z ze-
wnątrz. To, że przeżył, świadczy, iż bardzo dobrze odegrał 
swoją rolę. Tajemnice środowiska paryskiego z całą swoją 
różnorodnością stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło 
twórczej inspiracji.

20 kwietnia 1897 r. w paryskiej galerii Georges Petit 
otwarto indywidualną wystawę Mednánszkyego, na której 
artysta zaprezentował sześćdziesiąt prac. Wystawa była 
sukcesem, kupiono kilka obrazów, pisano o niej w prasie. 
Ale trwała tylko kilka dni. Większość wystawionych obra-
zów zginęła. Malarz był znany z tego, że po zakończeniu 
pracy nad obrazem, przestawał się nim interesować. Mó-
wił nawet, że nie lubi obrazów skończonych, interesują go 
jedynie do czasu, gdy nad nimi pracuje8. Nawet ta udana 
wystawa nie zmieniła sposobu życia i postawy artysty. 

8 D. Malonay, Mednyánszky László, Budapešť 1905, s. 127.

najtemnejšie zákutia ľudských duší a osudov vydedencov 
parížskeho podsvetia. Aby mohol byť prijatý v týchto „kru-
hoch”, musel sa realisticky stotožniť s jeho obyvateľmi 
a to vzhľadom, jazykom a celkovým prejavom. Jeho pobyt 
v tejto spoločnosti musel byť aj dosť riskantný, pretože jeho 
noví priatelia nesmeli ani tušiť, že nepochádza z nich. Jeho 
prežitie dokumentuje skutočnosť, že svoju úlohu zvládol 
veľmi dobre. Hlbiny parížskeho prostredia vo svojej pestrej 
škále protikladov ponúkali umelcovi nevyčerpateľný zdroj 
inšpirácie pre jeho vlastnú tvorbu.

20. apríla 1897 bola v parížskej galérii Georges Petit 
otvorená samostatná výstava maliara, prezentujúca 60 jeho 
diel. Výstava zaznamenala úspech a ohlasy v tlači. Predali sa 
aj viaceré obrazy. Výstava však trvala len niekoľko dní. Väč-
šina z vystavených obrazov sa stratila. Maliar bol známy tým, 
že o väčšinu svojich obrazov stratil záujem, hned' ako ich do-
končil. Vyjadroval sa aj v tom zmysle, že svoje dokončené 
obrazy nemá rád, zaujímajú ho len dovtedy, kým ich maľuje8. 
Spôsob maliarovho života a postojov sa aj napriek úspešnej 
výstave nezmenil. Žil naďalej utiahnuto, skromne. Nezaují-
mali ho konflikty v umení, ani pestrosť jeho štýlov. Na konci 
leta 1897 opustil Paríž, aby sa sem už nikdy nevrátil.

Na jarnej výstave v Budapešti v roku 1898 získal 
jeho obraz Horská krajina veľkú zlatú štátnu cenu. Pria-
telia Dezsó Malonay a Gyula Pekár sprostredkovali stret-
nutie vydavateľa Wolfnera s umelcom v snahe pomôcť 
maliarovi riešiť pretrvávajúce finančné problémy. 

8 D. Malonay, Mednyánszky László, Budapešť 1905, s. 127.

Kasztel w Strażkach / Kaštieľ v Strážkach
Fot. Archiv. Slovenskej národnej galérie
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Nadal żył skromnie i w samotności. Nie interesowały 
go konflikty w sztuce ani różnorodność pojawiających się 
w niej stylów. Pod koniec lata 1897 r. opuścił Paryż, aby 
nigdy już do niego nie wrócić.

Na wiosennej wystawie w Budapeszcie w 1898 r. jego 
obraz Horská krajina (Górski pejzaż) nagrodzono wielką zło-
tą Nagrodą Państwową. Przyjaciele Dezsó Malonay i Gyula 
Pekár, chcąc pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych 
artysty, doprowadzili do jego spotkania z wydawcą Wolfne-
rem. Zaczął się teraz dla niego lepszy okres w życiu, gdyż 
podpisał umowę z Józefem Wolfnerem, współwłaścicielem 
wydawnictwa Singer i Wolfner, który na swoje barki przejął 
opiekę nad dotychczas mało przejrzystymi sprawami finanso-
wymi malarza i zaczął handlować jego obrazami. Te zmiany 
widoczne były już na wystawie zimowej, z której wszystkie 
wystawione prace zostały sprzedane. Ale rola wydawcy nie 
była łatwa. Jego pracę utrudniał zwyczaj malarza obdarowy-
wania ludzi właśnie skończonym obrazem. Przekazywanie 
często także prac nieskończonych obniżało wartość dzieł ar-
tysty. W tym czasie na rynku nie interesowano się jeszcze 
jego twórczością figuralną. Mimo kłopotów, jakie sprawiał 
Mednánszky, Wolfner bardzo go polubił. Artysta oficjalnie 
podpisywał się László Mednánszky, ale w koresponden-
cji z przyjaciółmi i z wydawcą przedstawiał się jako „stary 
pies, stary bazgrała, stary pędzlouchy pies”9. Z podpowiedzi 
malarza wydawca często pomagał także jego przyjaciołom, 
opłacał pobyty w sanatoriach i wypłacał apanaże. Jak w mo-
nografii o Mednánszkym pisze w 1943 Ernó Kállai, w czasie 
ciężkiej choroby Bálinta Kurdiego Wolfner wysłał do Vacu 
znanego lekarza z Pesztu.

Na początku stulecia artysta przeniósł się do Wiednia, 
przy czym jego niezwykła aktywność w poruszaniu się po 
środkowej Europie pozostała bez zmian. W 1901 r. zaata-
kowało go ostre zapalenie stawów. Leczył się w rodzinnym 
Beckowie, a opiekowała się nim Janka Sirchichová. W Be-
ckowie odwiedzili go J. Wolfner, S. Malonay i N. Katona. 
Mednánszky miał zwyczaj nadawania swoim przyjaciołom 
śmiesznych przezwisk. Katonę nazwał Akibą, co prawdopo-
dobnie miało być aluzją do jego żydowskiego pochodzenia. 
Ben Akiba Józef był uczonym rabinem żydowskim, który żył 
pod koniec I i na początku II wieku. Nie oszczędził także 
Kurdiego, którego nazwał „nyuli” (zajączek), a Munkácsye-
go „gipsy” (Cygan). 

Koniec choroby był jednocześnie początkiem jedne-
go z najpłodniejszych okresów w życiu malarza, który na 
pewien czas odnalazł harmonię i spokój duszy. Nie trwało 
to jednak długo. 23 grudnia 1906 r. na gruźlicę zmarł jego 
przyjaciel Bálint Kurdi, furman i żeglarz z Vacu. Artysta re-
gularnie odwiedzał jego grób i przez prawie dziesięć lat pisał 

9  Mednyánszky Ladislav, op. cit., s. 247. 

Pre umelca sa tým začalo priaznivé obdobie, pre-
tože dospel k rozhodnutiu podpísať zmluvu s Józse-
fom Wolfnerom, spolumajiteľom vydavateľstva Singer 
a Wolfner, ktorý prevzal na seba starostlivosť o nepre-
hľadné  finančné záležitosti umelca. Obchodoval aj 
s jeho dielami a tieto zmeny sa prejavili hneď na zimnej 
výstave, kde sa všetky obrazy predali. Úloha vydavate-
ľa nebola vôbec jednoduchá. Jeho prácu komplikoval 
pretrvávajúci zvyk maliara darovať práve dokončený 
obraz. Časť tejto často neukončenej tvorby znižovala 
hodnotu umelcovho diela na trhu. V tej dobe  na trhu 
ešte nebol záujem o jeho figurálnu tvorbu. Wolfner si 
umelca napriek starostiam, ktoré spôsoboval, veľmi 
obľúbil. Mednyánszky sa oficiálne podpisoval László 
Mednyánszky a v priateľskej korešpodencii i so svojím 
vydavateľom sa umelec „predstavoval” ako „starý pes, 
starý mazaničiar, starý štetcovouchý pes”9. Vydavateľ 
často pomáhal  na podnet maliara aj jeho priateľom, 
hradil pobyty v sanatóriách a vyplácal apanáž. Počas 
ťažkej choroby Bálinta Kurdiho poslal do Vácu vychý-
reného  lekára z Pešti, ako uviedol Ernó Kállai v mono-
grafii o Mednyánszkom v roku 1943.

Na začiatku storočia sa umelec presťahoval do Vied-
ne, pričom jeho hyperaktivita v oblasti presunov v rám-
ci strednej Európy zostala nezmenená. V roku 1901 ho 
opäť postihol akútny zápal kĺbov. Liečil sa v rodnom 
Beckove a opatrovala ho Janka Sirchichová. Tam ho 
navštívil aj J. Wolfner, D. Malonay a N. Katona. Med-
nyánszky mal zvyk obdarovať svojich priateľov po-
smešnými prezývkami. Katonovi dal meno Akiba, ktoré 
malo byť pravdepodobne narážkou na jeho židovský 
pôvod. Ben Akiba Jozef bol učený židovský rabín, kto-
rý žil na konci 1. a začiatku 2. storočia. Ani Kurdi sa 
nevyhol nežnej prezývke Nyuli (zajačik) a Munkácsy 
dostal meno Gipsy (cigán). 

Po vyliečení nasledovalo jedno z najplodnejších 
období v živote maliara, na určitý čas našiel harmóniu 
a pokoj pre svoju dušu. Netrvalo však dlho. 23.12.1906 
umrel na tuberkulózu jeho priateľ Bálint Kurdi – lodník 
a povozník z Vácu. Umelec pravidelne navštevoval jeho 
hrob vo Váci a temer desať rokov po smrti písal priateľo-
vi vrúcne listy. Dokonca si tam kúpil aj miesto pre svoj 
budúci hrob a toto svoje prianie premietol aj do svojho 
testamentu. Obdobie po smrti priateľa je možné podľa 
denníkov umelca zdokumentovať veľmi presne. Existu-
júca citová väzba nezmizla smrťou priateľa, len zmenila 
svoj charakter. Smrť priateľa zásadne zasiahla do jeho 
života. Smrť, umieranie a cintoríny sa opäť stali domi-
nantným predmetom jeho tvorby. 

9  Mednyánszky Ladislav, op. cit., s. 247. 
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do niego gorące listy. W Vacu kupił nawet miejsce na swój 
przyszły grób, zapisując swoją decyzję w testamencie. Czas 
po śmierci przyjaciela można bardzo dokładnie odtworzyć na 
podstawie dzienników artysty. Istniejący między nimi zwią-
zek uczuciowy nie umarł. Zmienił tylko charakter. Śmierć 
Kurdiego bardzo głęboko odbiła się na życiu malarza. Po-
nownie dominującym tematem w jego twórczości stała się 
śmierć, umieranie, cmentarz. Lata 1909–1911 artysta spędził 
przeważnie w Budapeszcie. Potem wrócił do Wiednia i za-
czął przygotowywać wystawę, która jednak nie doszła do 
skutku. Około 1908 r. poznał swojego asystenta i sekretarza 
Józefa Palmaia, który później zaczął wykorzystywać starze-
jącego się artystę. (Przyczynił się do konfliktu między nim 
a wydawnictwem Wolfner, gdyż mimo aneksu do umowy 
w 1914 r. nie zaprzestał sprzedaży obrazów. Okazało się, że 
Palmai podrobił podpis Mednánszkyego. Przed śmiercią ar-
tysty rozstał się z nim).

Również lata 1910–1913 były jednym z najpłodniej-
szych twórczo okresów w życiu malarza. Pracował z olbrzy-
mim zaangażowaniem, przy czym dzieła z tego okresu pełne 
są harmonii i dojrzałej, ekspresywnej odwagi. Twórczość 
portretowa Mednánszkego była prowokacją, wyzwaniem 
i refleksją. Dzięki swojej niezwykłej zdolności zaglądania 
w głąb ludzkiej duszy wyjątkowo łatwo poruszał się w tej 
tematyce. Wynikiem były portrety chłopców ze szczerymi 
spojrzeniami, starców, włóczęgów i pijaków ze śmiercią 
w oczach oraz rannych żołnierzy, ilustrujące mękę bezsen-
sownego zabijania. W 1913 r. ponownie zaatakowało go 
ciężkie zapalenie stawów.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej Mednánszky 
natychmiast zgłosił się na front. Wreszcie miało się spełnić 
marzenie jego życia. Już jako młody człowiek bardzo często 
żałował, że nie miał możliwości walczenia na froncie. Gdy 
w 1912 r. „Titanic” spotkała katastrofa a on o tej tragedii do-
wiedział się z prasy, w swoim dzienniku zanotował „piękne 
momenty”10. Ale jego wiek zadecydował o tym, że to ma-
rzenie nie mogło się spełnić. Przy pomocy szwagra Istvána 
Czóbela udało mu się uzyskać miejsce rysownika wojennego 
gazet „Budapest Hírlap” i „Új Idók”. 7 września wyjechał na 
front i mógł wreszcie bezpośrednio obserwować grozę woj-
ny i dzięki temu spełnić swoje marzenie. Prace o tematyce 
wojennej należą do jego szczytowych osiągnięć artystycz-
nych. W przerwach w rysowaniu na froncie pracował zawsze 
w pracowni wiedeńskiej lub budapeszteńskiej. 31 lipca 1916 
r. na froncie włoskim został lekko ranny, za co później był 
odznaczony. Grupa artystyczna „Kunstgruppe”  na czas od 
sierpnia 1916 do lipca 1917 przeniosła się do Wiednia, gdzie 
w tym czasie przebywał także Mednánszky. Część lata spę-

10  Mednyánszky László naplója, (Denník  L.Mednyánszkeho. Úryvky), 
Budapešť 1960, s. 107.

Roky 1909–1911 strávil prevažne v Budapešti, po-
tom sa vrátil do Viedne, aby začal pripravovať výstavu, 
ktorá sa však nikdy neuskutočnila. Niekedy okolo roku 
1908 sa zoznámil so svojím maliarskym asistentom a ta-
jomníkom Józsefom Pálmaim, ktorý neskôr začal zneu-
žívať starnúceho umelca. (Prispel aj k vzniku konfliktu 
medzi umelcom a vydavateľstvom Wolfner, lebo aj nap-
riek dodatku v zmluve v roku 1914 neprestal s predajom 
obrazov. Preukázalo sa, že napodobňoval Mednyánszke-
ho podpis a tak sa s ním pred smrťou rozišiel).

Roky 1910 až 1913 zaznamenali jedno z najplod-
nejších umeleckých fáz života. Pracoval s obrovským 
nasadením, pričom diela z tohto obdobia sú plné harmó-
nie a zrelej expresívnej odvahy. Portrétna tvorba Med-
nyánszkeho bola provokáciou, výzvou i zamyslením. 
Nevšedne ľahko sa pohyboval v tejto oblasti najmä pre 
svoju nevšednú schopnosť nahliadnuť do ľudskej duše. 
Výsledkom boli chlapci s úprimnými pohľadmi, star-
ci, tuláci a pijani so smrťou v očiach i ranení vojaci vy-
jadrujúci utrpenie tohto nezmyselného zabíjania. V roku 
1913 ho opäť postihol ťažký zápal kĺbov. 

Po vypuknutí 1. svetovej  vojny sa šiel okamžite 
prihlásiť na front. Veď konečne sa malo splniť jeho ce-
loživotné želanie. Už ako mladík často veľmi ľutoval, 
že nemal možnosť bojovať na fronte. Keď v roku 1912 
postihla Titanic katastrofa a on sa z tlače dozvedel o tej-
to tragédii, poznamenal si do denníka „pekné momen-
ty”.10 No jeho vek sa ukazoval byť závažným dôvodom, 
pre ktorý sa táto jeho túžba nemala naplniť. S pomocou 
švagra Istvána Czóbela sa mu podarilo zaujať miesto voj-
nového kresliča v novínach Budapest Hírlap a Új Idók. 
7. septembra 1914 odišiel na front, aby mohol už konečne 
bezprostredne sledovať hrôzy vojny a nasýtiť túto túžbu. 
Diela s vojnovou tematikou predstavujú vrchol jeho ume-
leckej tvorby. V prestávkach kreslenia na fronte pracoval 
vždy vo viedenskom alebo budapeštianskom ateliéri. 31. 
júla 1916 bol ľahko zranený na talianskom fronte, za čo 
bol aj neskôr vyznamenaný. Umelecká skupina „Kunst-
gruppe” bola od augusta 1916 do júla 1917 preložená 
do Viedne, kde sa aj umelec v tom čase zdržiaval. Časť 
leta strávil v Beckove, aby na jeseň sám požiadal o lieče-
nie pre zhoršenie svojho zdravotného stavu. V prvej po-
lovici roka 1918 ešte veľa cestoval medzi Viedňou a Bu-
dapešťou. Svoju mesačnú dovolenku strávil v auguste 
v Strážkach a pre opätovné zhoršenie zdravotného stavu 
požiadal o jej predĺženie do 1. októbra. Koniec vojny ho 
zastihol vo Viedni. Z posledných mesiacov Mednyánsz-
keho života neexistujú záznamy v denníkoch. Jeho sestra 

10  Mednyánszky László naplója, (Denník  L. Mednyánszkeho. Úryvky), Bu-
dapešť 1960, s. 107.

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.109   109Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.109   109 2007-12-12   13:27:162007-12-12   13:27:16



110

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

dził w Beckowie, a jesienią, z uwagi na pogorszenie się stanu 
zdrowia, poddał się leczeniu. W pierwszej połowie 1918 r. 
jeszcze stale wiele podróżował między Wiedniem i Buda-
pesztem. Miesięczny urlop w sierpniu spędził w Strażkach, 
a po pogorszeniu się zdrowia poprosił o jego przedłużenie do 
1 października. Koniec wojny zastał go w Wiedniu. Z ostat-
nich miesięcy życia artysty nie ma zapisków w jego dzienni-
ku. Jego siostra we wspomnieniach pisała, że przeszedł kilka 
udarów mózgu. Ostatnie chwile swojego barwnego życia 
spędził w towarzystwie przyjaciela, malarza Guli Klábera, 
który razem z żoną opiekował się ciężko chorym artystą.

Ladislav Mednánszky zmarł 17 kwietnia 1919 r. 
Skończyły się nieustanne podróże i nadszedł wytęskniony 
spokój w wieczności. Pochowano go w Wiedniu, a w 1966 
r. jego szczątki przewieziono do Budapesztu, na cmentarz 
Kerepesi.

Do początku trzeciego tysiąclecia dziełem Med-
nánszkyego dzieliły się dwie kultury. Historycy sztuki po 
stronie węgierskiej i słowackiej oddzielnie interpretowali 
jego twórczość, konsekwentnie trzymając się jedynie włas-
nych źródeł. Na Słowacji znajduje się znacznie mniej prac 
Mednánszkyego niż na Węgrzech i przeważnie pochodzą 
z początków jego twórczości. Mimo olbrzymiego wysił-
ku i skrupulatności taka metoda nie była dokładna. Med-
nánszkyego twórczości bowiem nie można odbierać i zro-
zumieć, wyznaczając jakiekolwiek granice ziemskie lub 
pozaziemskie. Już Gyula Malonay w swojej pierwszej mo-
nografii z 1905 r. niewłaściwie interpretuje „madziarskość” 
Mednánszkyego w przedstawieniu niziny węgierskiej. 
Pierwsze całościowe opracowanie o Mednánszkym wyszło 
w 1935 r. Jego autorką była Maria Schanzer. Węgierska 
historia sztuki swój dług wobec Mednánszkyego spłaciła, 
wydając w 1943 r., z inicjatywy syna Józefa Wolfnera Istva-
na Farkasa, monografię autorstwa Erno Kállaia i urządzając 
wystawę. Autor monografii pominął wszystkie postawy 
narodowe, a wrażliwość artysty interpretował jako element 
słowiański. Już wówczas jego twórczość rozumiał i kwa-
lifikował jako ponadnarodową. Po stronie słowackiej wy-
stawę indywidualną Mednánszkyego w 1962 r., a później, 
w 1979 r. wystawę zbiorową przygotował Karol Vaculík. 
Ale przy próbie interpretacji „słowackości” Mednászkyego 
w przedstawianiu słowackiej przyrody także on popełnił 
błąd, powtarzając teorię Malonyego. W wielu próbach inter-
pretacji widoczny był wpływ czasów. W okresie panowania 
komunistycznej cenzury Karol Vaculík nie mógł swobod-
nie prezentować swoich poglądów. Wiele nowych faktów 
przyniosły tłumaczenia i wydania dzienników artysty przez 
Ilonę Breatyánską w 1963 r. na Węgrzech i tłumaczenia 
Zofii Kiss Szemán na Słowacji. „Dotychczas najpełniejszy 
obraz Mednánszkyego i jego czasów w 1981 r. przedsta-

sa vo svojich spomienkach zmieňovala, že utrpel niekoľ-
ko mozgových príhod. Posledné chvíle svojho pohnutého 
života strávil v spoločnosti priateľa maliara Gyulu Klá-
bera, ktorý sa spolu s manželkou staral o ťažko chorého 
umelca.

Ladislav Mednyánszky zomrel 17. apríla 1919. 
Skončilo sa neustále putovanie a snáď našiel konečne 
svoj vytúžený pokoj vo večnosti. Pochovali ho vo Viedni 
a v roku 1966 boli jeho pozostatky prevezené do Buda-
pešti na cintorín Kerepesi. 

O Mednyánszkeho dielo sa do začiatku tretieho 
milénia delili dve kultúry. Umeleckí historici na strane 
maďarskej i slovenskej sa snažili izolovane interpretovať 
jeho tvorbu, dôsledne vychádzajúc len z vlastných zdro-
jov . Na Slovensku sa nachádza výrazne menej diel ako 
v Maďarsku a pochádzajú prevažne zo začiatku tvorivé-
ho obdobia. Takýto postup nebol však aj napriek obrov-
skému úsiliu a vloženej akríbii presný. Mednyánszkeho 
tvorbu totiž nemožno prijať a pochopiť vo vymedzení 
akýchkoľvek pozemských a nadpozemských ohraniče-
ní. Tak už Gyula Malónyay vo svojej prvej monografii 
z roku 1905 nesprávne interpretuje Mednyánszkeho 
„maďarstvo” v zobrazovaní maďarskej nížiny. Prvá uce-
lená vedecká štúdia o Mednyánszkom vyšla v roku 1935. 
Jej autorkou bola Mária Schanzer. Vydaním monografie 
Ernó Kállaiho v roku 1943 na podnet syna Joszefa Wolf-
nera Istvána Farkasa a usporiadaním výstavy jeho diel, 
splnila maďarská umenoveda svoj dlh. Autor monogra-
fie opustil všetky národné postoje, ba dokonca interpre-
toval umelcovu senzitívnosť ako prvok slovanský. Jeho 
tvorbu už v tej dobe pochopil a kvalifikoval ako nadná-
rodnú. Na slovenskej strane to bol predovšetkým Karol 
Vaculík, ktorý pripravil v roku 1962 umelcovu výstavu 
na Slovensku a v roku 1979 opäť súbornú výstavu. Aj 
Vaculík sa dopustil chyby, keď  zopakoval teóriu Malo-
nayho pri pokuse o recepciu Mednyánszkeho „sloven-
skosti” pri zobrazovaní slovenskej prírody a hôr. Pod 
mnohé z pokusov o interpretáciu sa podpísala poplatnosť 
dobe. Karol Vaculík nemohol v danej dobe komunistic-
kej cenzúry slobodne prezentovať svoje názory. Mnoho 
nových faktov priniesli preklady a vydanie umelcových 
denníkov od Ilony Breatyánskej v roku 1963 v Maďarsku 
a preklady Zsófie Kiss Szemán na Slovensku. „Doteraz 
najucelenejší obraz o Mednyánszkom a jeho dobe podal 
Mihály Sarkantyú v roku 1981. Maliarovu tvorbu sleduje 
z hľadiska širokých historicko-spoločenských vzťahov 
a vymedzuje jeho miesto v dejinách stredoeurópskeho, 
európskeho a maďarského umenia. Uchopuje mimoriad-
nu úlohu genia loci ducha historicko-spoločenského pro-
stredia monarchie, ktoré je východiskovým bodom pre 
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wił Michály Sarkantyú. Twórczość malarza obserwuje on 
z punktu widzenia szeroko rozumianych stosunków hi-
storyczno-społecznych i wyznacza jego miejsce w historii 
sztuki środkowo-europejskiej, europejskiej i węgierskiej. 
Odnotowuje niezwykłą rolę genius loci, ducha historyczno-
społecznego środowiska monarchii, które jest punktem wyj-
ścia interpretacji dzieła”11. Dopiero ostatnie dziesięciolecie 
przyniosło najważniejsze teksty z zakresu historii sztuki, 
które podejmują próbę wspólnej, nie odrębnej interpretacji 
twórczości artysty, dotykając także tematów dotychczas 
przemilczanych i ewentualnego homoseksualizmu.

Tak jak genius loci monarchii dał Mednánszkyemu 
swobodę ducha i ciała, tak i my, jako pokolenie, które stoi 
przy powstaniu i kreowaniu Unii Europejskiej, powinniśmy 
po przekroczeniu początkowych barier ducha (języka) prze-
żyć doświadczenie, które dla Mednánszkyego było oczy-
wiste, a które doda nam skrzydeł, pozwalających w pełni 
zrozumieć i głęboko przeżyć jego niezastąpione miejsce 
w kulturze europejskiej.

„...Trzeba postawić most między tym, co przemija – 
skończonym i nieskończonym...Wszystko jest moje, co
potrafię sobie wyobrazić, a rzeczywista własność jest
zbędna. W czasie i przestrzeni nie da się wszystkiego 
przeżyć,
ale w duszy jest to możliwe..”12.

                                   Mednánszky (1916)

Tłumaczenie: Ryszard Juchniewicz

11  Z. Kiss-Szemán, Mednyánszky v zrkadle umenovednej spisby, Rocznik 
Słowackiej Galerii Narodowej 2001, Słowacka Galeria Narodowa (SNG) Bratis-
lava 2001, s. 135.

12  D. Zmetáková, Ladislav Medňanský – Kresby, Slovenská národná galéria 
Bratislava, 1995, s. 5.

interpretáciu diela.”11 Až posledné desaťročie prinies-
lo najzávažnejšie príspevky umelecko-historickej vedy, 
ktorá sa pokúša spoločne, nie izolovane, o interpretáciu 
umelcovej tvorby, pričom prekračuje doteraz tabuizova-
né témy i prípadnej homosexuality.

Tak ako génius loci monarchie poskytlo Mednyá n-
szkému slobodu ducha i tela, tak i my ako generácia, 
ktorá stojí pri vzniku a kreovaní EÚ, by sme po pre-
konaní počiatočných bariér ducha (jazyka), mali zažiť 
skúsenosť, ktorá bola pre Mednyánszkeho samozrej-
mou a ktorá nám dá krídla, ktoré nám umožnia v plnej 
miere pochopiť a precítiť jeho nezastupiteľné miesto 
v európskej kultúre.

 

„...Treba postaviť most medzi pominuteľným – 
konečným a nekonečným...Všetko je moje, čo
si viem živo predstaviť a skutočné vlastníctvo je
zbytočné. V čase a priestore sa nedá všetko zažiť,
ale v duši je to možné..”.12           

Mednyánszky (1916)

11  Z. Kiss-Szemán, Mednyánszky v zrkadle umenovednej spisby, Ročenka 
Slovenskej národnej galérie 2001, vydal SNG Bratislava 2001, s. 135.

12  D. Zmetáková, Ladislav Medňanský (Mednyánszky) – Kresby, Slovenská 
národná galéria Bratislava, 1995, s. 5.
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Aleksander Żakowicz

Polsko-słowackie peregrynacje fotografów

Kwerenda archiwalno-muzealna w poszukiwaniu 
starej fotografii galicyjskiej i tatrzańskiej po stronie 
polskiej i słowackiej przyniosła dodatkowe rezultaty. 
Oprócz informacji biograficzno-faktograficznych prze-
śledzić można było niezwykłe zjawiska przenikania się 
kultur poprzez przenoszenie swej zawodowej działalno-
ści fotograficznej na obszar sąsiedniej jednostki admi-
nistracyjnej i językowej. Warto przedstawić kilka takich 
przykładów, biorąc pod uwagę regiony przytatrzańskie 
(głównie Spisz) północnej Słowacji oraz obszary Gali-
cji i Śląska Cieszyńskiego po stronie polskiej. Kwestia 
jest jeszcze bardziej niezwykła ze względu na pojawia-
nie się identycznych modeli sytuacyjnych po jednej i po 
drugiej stronie Tatr.

Rozpatrzmy trzy takie modele:
1.  Permanentna działalność po obydwu stronach Tatr.
2.  Okresowe przeniesienie działalności.
3.  Działalność zakładów fotograficznych trzech Mo-

rawetzów w różnych miejscach imperium Habsbur-
gów.

W pierwszym z modeli przykładem ze strony sło-
wackiej jest działalność Karola Divalda młodszego, 
który w roku 1890 przejął po ojcu budapesztańskie 
atelier fotograficzne, zakład światłodrukowy i zakład 
graficzny. W ciągu kilku lat rozszerzył swoją dzia-
łalność o wydawanie pocztówek, których w sumie 
opracował ponad 2200 wzorów. Swoją kompleksową 
działalnością fotograficzno-nakładczo-wydawniczą 
obejmował nie tylko Węgry i Słowację, ale i całą 
Galicję. Dokładny opis działalności Karola Divalda, 
jego braci i ojca można znaleźć w pracach dra Jána 
Gašpara z Państwowej Biblioteki Naukowej w Ko-
szycach1.

Analogicznym przykładem ze strony polskiej 
są nazwiska fotografów wywodzących się ze Śląska 
Cieszyńskiego: Samuela Bettera i Edwarda Feitzin-
gera. Pierwszy z nich był fotografem i wydawcą, 
drugi księgarzem i wydawcą pocztówek. Ich wpływy 
rozciągały się na pasma górskie Beskidów, Tatr i da-
lej Karpat aż do Karpat Wschodnich łącznie z tere-
nami przygórskimi, przez co skutecznie konkurowali 
z Karolem Divaldem. Szczegółowy opis działalności 

1  J. Gašpar, Priekopnici tatranskej fotografi e do roku 1918, [w:] Edukacja 
plastyczna III. Fotografi a, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza”, Często-
chowa 2005, materiały konferencyjne, s. 67–76.

Aleksander Żakowicz

Pol'sko-slovenské putovania fotografov

Archívno-muzeálne výskumy, zamerané na vy-
hľadávanie starých haličských i tatranských fotografíí 
na poľskej i slovenskej strane, priniesli ďalšie výsled-
ky. Okrem biograficko-faktografických informácií bolo 
možné preskúmať neobvyklé javy prenikania kultúr vo 
forme prenosu profesionálnej fotografickej činnosti do 
oblasti susednej administratívnej i jazykovej jednotky. 
Treba predstaviť niekoľko takýchto príkladov, berúc 
do úvahy podtatranské regióny (hlavne Spiš) severné-
ho Slovenska a územia Haliče a Tešínskeho Sliezska 
na strane poľskej. Nezvyklosť situácie zvyšuje fakt 
existencie zrkadlovo – symetrickej situácie, to zname-
ná identických situačných modelov na jednej i druhej 
strane Tatier. 

Rozoberme tri situačné modely:
1.  Permanentná činnosť po oboch stranách Tatier
2.  Prechodné prenesenie činnosti
3.  Činnosť fotografických podnikov troch Moraw tzovcov 

na rôznych miestach impéria Habsburgovcov.

V prvom z modelov je príkladom zo slovenskej 
strany činnosť Karola Divalda mladšieho, ktorý v roku 
1890 prevzal po otcovi budapeštianske fotografické 
ateliéry, svetlotlačový podnik a grafický podnik. Počas 
niekoľkých rokov rozšíril svoju činnosť na vydávanie 
pohľadníc, ktorých celkovo spracoval viac ako 2200 
vzorov. Svojou komplexnou fotograficko-nakladateľ-
sko-vydavateľskou činnosťou obsiahol nielen Uhorsko 
(vrátane dnešného územia Slovenska), ale i celú Halič. 
Dôkladný opis činnosti Karola Divalda, jeho bratov 
a otca možno nájsť v prácach Dr. Jána Gašpara zo Štát-
nej vedeckej knižnice v Košiciach1.

Zrkadlovým odrazom z poľskej strany sú mená 
fotografov pochádzajúcich z Tešínskeho Sliezska: Sa-
muela Bettera a Edwarda Feitzingera. Prvý z nich bol 
fotografom a vydavateľom, druhý kníhkupcom a vyda-
vateľom pohľadníc. Svojou činnosťou obsiahli horské 
pásma Beskýd, Tatier a ďalej Karpát až k Východným 
Karpatom, vrátane podhorských oblastí, úspešne kon-
kurujúc Karolovi Divaldovi. 

Podrobný opis činnosti Feitzingera je obsiahnu-
tý v práci Dominika Dubiela2 s doplneniami Maroša 

1 J. Gašpar, Priekopníci tatranskej fotografi e do roku 1918, [w:] Edukacja 
plastyczna III Fotografi a, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 
2005, konferenčné materiály, s. 67–76.

2 D. Dubiel,Edward Feitzinger księgarz i wydawca (1851–1932), [w:] Fo-
tografi a tatranského regiónu, Múzeum v Kežmarku, Kežmarok 2006, sympóziové 
materiály.
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Feitzingera zawarty jest w pracy Dominika Dubiela2 
z uzupełniniami Maroša Semančika3. Samuel Better, 
niestety, czeka jeszcze na opracowanie monografii, 
chociaż wymieniany jest często w wydawnictwach fi-
lokartystycznych jako S. Better, fotograf ze Schwar-
tzwasser (obecnie Strumień) k. Skoczowa.

Okresowego przeniesienia działalności na drugą 
stronę Tatr dokonał spiski fotograf August Matz ze Spiš-

skiej Novej Vsi, który w ostatnich latach XIX wieku 
otworzył zakład w Rawiczu. Jego odpowiednikiem gali-
cyjskim jest S. Bleiweiss (Bleiweis), fotograf tarnowski, 
który w latach 1880–1882 otworzył atelier w Kieżmarku. 
Działalność Augusta Matza opisuje Dana Rosová4, ale 
jego działalność w Rawiczu pozostaje nieznana. S. Blei-
weiss jest opisany przez Erikę Cintulovą5 jako fotograf 

2  D. Dubiel, Edward Feitzinger księgarz i wydawca (1851–1932), [w:] 
Fotografi a tatranského regiónu, Muzeum w Kieżmarku, Kieżmark 2006, materiały 
sympozjalne.

3  M. Semančik, Fotografi a ako podklad pre wznik pohladnice, Ibidem.
4  D. Rosová, Fotografi a na Spiši 1858–1956 fotoateliery, amatery, Muze-

um Spisza, Spišska Nova Ves 2006.
5  E. Cintulová, Fotoateliery v Keżmarku, Muzeum v Kieżmarku 2000.

Smančíka3. Samuel Better, bohužiaľ, ešte len čaká 
na monografické spracovanie, hoci je spomínaný čas-
tejšie vo filokartistických vydaniach ako S. Better, fo-
tograf zo Schwartzwasser (v súčasnosti Strumień) pri 
Skoczove.

Príkladom prechodného prenesenia činnosti 
na druhú stranu Tatier je postava spišského fotografa 
Augusta Matza zo Spišskej Novej Vsi, ktorý v posled-

ných rokoch 19. storočia otvoril podnik v Rawniczi. 
Jeho haličskou obdobou je S. Bleiweiss (Bleiweis), 
tarnovský fotograf, ktorý v rokoch 1880–1882 otvoril 
ateliér v Kežmarku. Činnosť Augusta Matza opisuje 
Dana Rosová4, ale neznáma zostáva jeho činnosť v Ra-
wiczi. S. Bleiweissa opísala ako kežmarského fotogra-
fa Erika Cintulová5, ako tarnovský fotograf je spome-
nutý v Haličskej fotografii.6

3 M. Semančík, Fotografi a ako podklad pre vznik pohľadnice, ibidem.
4 D. Rosová, Fotografi a na Spiši 1858–1956 fotoateliéry, amatéri, Múzeum 

Spiša, Spišská Nová Ves 2006.
5 E. Cintulová, Fotoateliéry v Kežmarku, Múzeum v Kežmarku 2000.
6 A. Żakowicz (red.), Fotografi a galicyjska do 1918 r., Wyd. „Centrum Eu-

ropy”, Lwów, v tlači.

Winieta zakładu fotograficznego Bleiweissa.
Vineta fotografického podniku Bleiweissa

Repr. A. Żakowicz
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kieżmarski, jako fotograf tarnowski jest wymieniony w 
Fotografii galicyjskiej6.

Trzeci model dotyczy trzech fotografów o tym sa-
mym nazwisku (Morawetz), działających w tym samym 
czasie, którzy jednak nie są spokrewnieni. Najlepiej 
opisanym jest Edward Morawetz, mieszkaniec Nowe-
go Targu, właściciel zakładu fotograficznego w latach 
1914–1966, urodzony w Podwołoczyskach na Ukrainie. 
Cenny zbiór jego fotografii, jak i sama postać Edwarda 
Morawetza opisane zostały pracach Antoniego Nowaka7. 
Drugi z Morawetzów, Oskar Staje – fotograf  (1885–
1925?) pracujący w Przemyślu, Lwowie i Horodence, 
wspomniany przez autora8, stał się również bohaterem 
opracowania, którego autorką jest Grażyna Stojak z Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej9. Trzeci Mora-
wetz, Emil, był fotografem (1908 – do lat 20. XX w.) 
w Kieżmarku. Opisany jest w pracy Eriki Cintulovej10.

Przykładów przenikania się kultur można wymie-
nić więcej. I tak Max Steckel, fotograf z Górnego Ślą-
ska, znany zwłaszcza jako nadworny fotograf książąt 
Hohelnohe-Ohringen z Jaworzyny Tatrzańskiej, Gu-
staw Adolf Weisz (Gustaw Bieliński) fotograf kieżmar-
ski czy Heinrich Jandaurek – czeskiej narodowości na-
dworny fotograf CK w Cieszynie stanowią dodatkowe 
przykłady takiego zjawiska. Dlatego tytuł konferencji 
Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackie-
go uważam za nadzwyczaj trafiony. Polacy, Słowacy, 
Żydzi, Czesi, Niemcy, Romowie, Węgrzy, Łemkowie 
i inni – na fotografiach pozostają wspaniałymi, cieka-
wymi życia ludźmi.

Biogramy postaci wymienionych w tekście.
Better Samuel – fotograf wędrowny ze Schwarz-

wasser (obecnie Strumień k. Skoczowa, woj. śląskie), 
[Ziel]. Wykonywał fotografie z terenu całej Galicji, 
zwłaszcza Krosna, Biecza, Gorlic, Jasła, Leska (Liska), 
Sanoka, Ustrzyk i okolic. Z jego fotografii korzystali 
nakładcy pocztówek, sam Better był ich wydawcą11; 
[Kre]: 2984 (Kałusz 1906), 7344 (Rawa Ruska 1900), 
9390 (Tyśmienica, pow. Tłumacz 1900); Wymieniony 
jako fotograf jeszcze na początku lat 30. XX w. (jedyny 
w Strumieniu, później Barcik Józef)12.

6  A. Żakowicz (red.), Fotografi a galicyjska do 1918 r., Wyd. „Centrum 
Europy”, Lwów, w druku.

7  A. Nowak, Miasto Nowy Targ na starej rycinie i fotografi i, [w:] Dzieje 
miasta Nowego Targu, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 
Nowy Targ 1991, s. 483.

8 A. Żakowicz, Fotografi a galicyjska.., op. cit.
9 Referat wygłoszony dnia 19.04.2007 na Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego, Nowy Targ 
19–20 kwietnia 2007.

10 E. Cintulová, Fotoateliery v Keżmarku, Muzeum v Kieżmarku, 2000, str. 12.
11 J. Zieliński, Anno Domini... Dawna pocztówka krośnieńska, Ruthenus, 

Krosno 1997, s. 47. 
12 Strumień (z dziejów miasta od jego początków do 1939r.), Komitet Ob-

chodów 500-lecia miasta Strumienia, Strumień 1983, s. 98. 

V treťom modeli neobvyklú situáciu utvárajú traja 
fotografi, ktorí majú to isté priezvisko (Morawetz), pô-
sobia v tom istom čase, ale nie sú príbuzní. Najlepšie 
opísaný je Edward Morawetz, obyvateľ Nowého Targu, 
majiteľ fotografického podniku v rokoch 1914–1966, 
narodený v Podwołoczyskach na Ukrajine. Cenná zbier-
ka jeho fotografií i samotná postava Edwarda Morawtza 
boli opísané v prácach Antona Nowaka7. Druhý z Mo-
rawtzovcov, Oskar Staje – fotograf (1885–1925?) v Pr-
zemyśli, Ľvove i Horodenke, spomínaný autorom8, sa 
stal rovnako predmetom spracovania, ktorého autorkou 
je Grażyna Stojaková z Národného múzea Przemyślian-
skej zeme9. Tretí Morawetz, Emil, bol fotografom (1908 
– 20. roky 20. storočia) v Kežmarku. Opísaný je v práci 
Eriky Cintulovej10.

Príkladov prelínania sa kultúr možno vymenovať 
viacero. Max Steckel, fotograf z Horného Sliezska, 
známy zvlášť ako dvorný fotograf kniežat Hohenlohe 
– Ohringen z Tatranskej Javoriny; Gustáv Adolf Weisz 
(Gustaw Bieliński) – kežmarský fotograf; či Heinrich 
Jandaurek – fotograf cisárskeho dvora českej národ-
nosti v Tešíne tvoria ďalšie príklady tohto javu. Preto 
titul konferencie Stretnutie siedmich kultúr poľsko-
slovenského pohraničia pokladám za nanajvýš presný. 
Poliaci, Slováci, Židia, Česi, Nemci, Rómovia, Maďari, 
Rusíni a iní – na fotografiách sú zobrazení ako úžosí, 
zaujímaví a po živote túžiaci l'udia.

Krátke životpisy osobností spomínaných v texte.
Better Samuel – vandrovný fotograf zo Schwarz-

wasser (dnes Strumień pri Skoczowe, Sliezske vojvod-
stvo), [Ziel] . Vyhotovoval fotografie z územia celej 
Haliče, zvlášť Krosna, Biecza, Gorlic, Jasła, Leska 
(Liska), Sanoka, Ustrzyk a okolia. Jeho fotografie 
využívali nakladatelia pohľadníc, samotný Better bol 
ich vydavateľom11; [Kre]: 2984 (Kałusz 1906), 7344 
(Rawa Ruska 1900), 9390 (Tyśmienica, okr. Tłumacz 
1900); spomínaný ako fotograf ešte na začiatku trid-
siatych rokov 20. storočia (jediný v Strumieniu, ne-
skôr Barcik Józef)12.

Bleiweiss S. – vandrovný fotograf v Kežmarku 
(Slovensko). V roku 1880 v dome rodiny Badányiovcov

7 A. Nowak, Miasto Nowy Targ na starej rycinie i fotografi i, [w:] Dzieje 
miasta Nowego Targu, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 
Nowy Targ 1991, s. 483.

8 A. Żakowicz (red.), Fotografi a galicyjska..., op. cit.
9 Referát prednesený dňa 19.04. 2007 na medzinárodnej vedeckej konfe-

rencii Stretnutie siedmych kultúr poľsko-slovenského pohraničia, Nowy Targ 19.–20. 
apríla 2007.  

10 E. Cintulová, Fotoateliéry v Kežmarku, Múzeum v Kežmarku, 2000, str. 12.
11 J. Zieliński, Anno Domini... Dawna pocztówka krośnieńska, Ruthenus, 

Krosno 1997, s. 47. 
12 Strumień (z dziejów miasta od jego początków do 1939 r.), Komitet Ob-

chodów 500-lecia miasta Strumienia, Strumień 1983, s. 98. 
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Bleiweiss S. – działał jako wędrowny fotograf 
w Kiežmarku (Słowacja). W roku 1880 w domu rodzi-
ny Badányi (obecnie Hlavné námestie 46) otwiera cza-
sowe atelier i wykonuje wszelkie prace fotograficzne, 
reprodukcje obrazów oraz fotografię na porcelanie13. 
Posługiwał się winietami z adresem tarnowskim: S. 
Bleiweiss, Fotograf w Tarnowie, Na Strusinie pod 
l.614.

Bleiweiss S. – prowadził w Tarnowie (ul. Na Stru-
sinie 6) zakład fotograficzny od ok. 1870 r. W latach 
1880–1882 działał jako fotograf wędrowny w Kież-
marku. W roku 1882 wrócił do Tarnowa na stałe 
i przeniósł zakład na ul. Podwale. Wystawiał w witry-
nie sporo interesujących zdjęć z Tatr i wiosek podta-
trzańskich. Zakład ten istniał do ok. 1890 r.15. Fotograf 
S. Bleiweiss w Tarnowie [2]; [Skr1]; [IhP].

Divald Karol (junior) – zawodowy fotograf, syn 
Károly Divalda (seniora). Urodził się w 1858 roku w 
Starym Smokowcu (Słowacja), zaś zmarł w 1924 roku 
w Budapeszcie (Węgry). Prowadził w Starym Smo-
kowcu filię zakładu swego ojca, a od roku 1880 włas-
ny zakład w Budapeszcie. Założył spółkę Divald i Mo-
nostory wydającą pocztówki głównie na bazie zdjęć 
ojca. Jego zdjęcia wykorzystywane były przez wiele 
lat w albumach i pocztówkach wydawanych przez 
niego i brata Ľudowita Divalda. Divaldowie wydali 
m.in. albumy poświęcone Tatrom i Pieninom A Magas 
Tátrából, Aus den hohen Tatra, 1873 oraz A Központi 
Kárpátokból. Aus den Central Karpathen, 1873, wyd. 
II 1876, wyd. III 189116. W latach 1895–1896 posiadał 
zakład światłodrukowy w Eperjes (Preszów) i ogłaszał 
się w lwowskim „Przeglądzie Fotograficznym”17.

Jandaurek Heinrich – Cieszyn. W 1870 r. kon-
tynuował samodzielnie działalność w zakładzie przy 
Tiefegasse 226 (obecnie Głęboka 62), którą prowadził 
wraz z bratem – Karlem. W latach 1870–1912 Tiefe-
gasse (obecnie ul. Głęboka 56). C.K. Nadworny Foto-
graf. Zmarł 26 czerwca 1912 w Cieszynie. Po śmierci 
zakład prowadziła jego żona Maria Jandaurek. Zakład 
funkcjonował do roku 1945. Rodzina nie podjęła trudu 
dalszego prowadzenia go i rozproszyła się po Europie. 
[DD]; [MŚC]. Miał filię zakładu w Sillein (obecnie Ži-
lina, Słowacja); [AŻ]

Feitzinger Eduard (junior) – niemiecki księgarz, 
fotograf, wydawca pocztówek tatrzańskich. Urodził się 

13 [EC] s.7.
14 Zbiory Muzeum w Kieżmarku.
15 S. Potępa, Fiakrem po Tarnowie, aneks: Z. Gomoła, Zarys historii foto-

grafi i  tarnowskiej (1870–1939), Tarnów 1985, s. 199.
16 Cs. Plank Iboyla, Magyar Tudoslexikon A-tól Zs-ig, Budapest 1997, 

s. 252–253 oraz [LHl] s. 103.
17 „Przegląd Fotografi czny”, miesięcznik, Lwów: ogłoszenia w nr 2 i 4 

1896, reprodukcja światłodrukowa w nr 1/1895 (wkładka).

(dnes Hlavné námestie 46) otvára prechodne ateliér 
a vykonáva všetky fotografické práce, reprodukcie 
obrazov a fotografiu na porceláne13. Používal vinety 
s tarnovskou adresou: S. Bleiweiss, Fotograf v Tarno-
ve, Na Strusine pod l. 614.

Bleiweiss S. – prevádzkoval v Tarnove (ul. 
Na Strusine 6) fotografický podnik od okolo roku 
1870. V rokoch 1880–1882 pôsobil ako vandrovný fo-
tograf v Kežmarku. V roku 1882 sa vrátil do Tarnova 
nastálo a preniesol podnik na ul. Podwale. Vystavoval 
vo výklade množstvo zaujímavých fotografií z Tatier 
a podtatranských dedín. Tento podnik existoval do ob-
dobia okolo roku 189015. Fotograf S. Bleiweiss v Tar-
nove [2]; [Skr1]; [IhP].

Divald Karol (junior) – profesionálny fotograf, 
syn Karola Divalda (seniora). Narodil sa v roku 1858 v 
Starom Smokovci (Slovensko) a zomrel v roku 1924 v 
Budapešti (Maďarsko). Prevádzkoval v Starom Smo-
kovci filiálku podniku svojho otca a od roku 1880 po-
tom vlastný podnik v Budapešti. Založil spoločnosť 
Divald i Monostory, ktorá vydávala pohľadnice hlavne 
na báze otcových fotografií. Jeho fotografie boli vy-
užívané mnoho rokov v albumoch i na pohľadniciach, 
vydávaných ním i bratom Ľudovítom Divaldom. Di-
valdovci vydali o. i. albumy o Tatrách i Pieninách: 
A Magas Tátrából, Aus den hohen Tatra, 1873 ako aj 
A Központi Kárpátokból. Aus den Central Karpathen, 
1873, vyd. II 1876, vyd. III 1891.16 V rokoch 1895–
1896 vlastnil svetlotlačový podnik v Prešove a ohlaso-
val sa v ľvovskom Fotografickom prehľade17.

Jandaurek Heinrich – Tešín. V roku 1870 pokra-
čoval samostatne v podniku na Tiefegasse 226 (dnes 
Głęboka 62), ktorý prevádzkoval spoločne s bratom  
Karolom. V rokoch 1870–1912 Tiefegasse (dnes ul. 
Głęboka 56). fotograf cisárskeho dvora. Zomrel 26. 
júna 1912 v Tešíne. Po jeho skone podnik prevádzkova-
la jeho žena Jandaurek Mária. Podnik fungoval do roku 
1945. Rodina sa nepodujala ďalej prevádzkovať podnik 
a rozišla sa po Európe. [DD]; [MŚC]. Mal filiálku pod-
niku v Sillein (dnes Žilina, Slovensko); [AŻ]

Feitzinger Eduard (junior) – nemecký kníhku-
pec, fotograf, vydavateľ tatranských pohľadníc. Na-
rodil sa v roku 1851 a zomrel 30. septembra 1932 
v Tešíne. Jeho otec Eduard Feitzinger (1809–1868) 
založil okolo roku 1850 malé kníhkupectvo v Teší-

13 [EC] s. 7.
14 Zbierky múzea v Kežmarku.
15 S. Potępa, Fiakrem po Tarnowie, aneks: Z. Gomoła, Zarys historii foto-

grafi i  tarnowskiej (1870–1939), Tarnów 1985, s. 199.
16 Cs. Plank Iboyla, Magyar Tudoslexikon A-tól Zs-ig, Budapest, 1997, 

s. 252–253 oraz [LHl] s. 103.
17 „Przegląd Fotografi czny”, miesięcznik, Lwów: ogłoszenia w nr 2 i 4 

1896, svetlotlačová reprodukcia v č. 1/1895 (vložka).

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.115   115Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.115   115 2007-12-12   13:27:172007-12-12   13:27:17



116

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

w roku 1851, zaś zmarł 30 września 1932 w Cieszynie. 
Jego ojciec, Eduard Feitzinger (1809–1868), założył 
około roku 1850 małą księgarnię w Cieszynie, którą na-
stępnie prowadził i rozwinął syn, Eduard. Księgarnia ta 
oprócz publikacji niemieckich, sprzedawała i wydawała 
dużo książek polskich (m.in. religijne i patriotyczne). 
Eduard (junior) znacznie rozszerzył zakres własnych 
wydawnictw i opublikował np. Aleksandra Boruckiego 
Nasze góry: Malownicze opisanie Karpat i Tatr oraz ich 
mieszkańców (Cieszyn 1888, cz. I i II). W roku 1902 
Feitzinger przejął produkcję pocztówek tatrzańskich od 
firmy Stengel z Drezna i bardzo rozwinął własną dzia-
łalność w tej dziedzinie, częściowo z fotografii włas-
nych, wykonywanych w Tatrach. W latach 1902–1914 
był on głównym wydawcą pocztówek z Tatr i Podtatrza, 
rozpowszechnionych po węgierskiej stronie. Pocztówki 
te miały napisy węgierskie i niemieckie i były ozna-
czone firmowym znakiem – szarotką. Katalog książek 
księgarni Feitzingera z 1907 roku obejmował też po-
cztówki. Po I wojnie światowej Feitzinger porzucił pro-
dukcję pocztówek tatrzańskich, ale jeszcze je sprzeda-
wano. Księgarnia (wówczas Henryka Feitzingera) jako 
niemiecka została zlikwidowana w 1945 r.18

Matz Gustáv – słowacki portrecista i dokumenta-
lista z przełomu XIX i XX wieku. Urodził się 3 sierpnia 
1860 roku w Gelnicy (okręg Spišska Nova Ves) i tam 
też zmarł 29 października 1903 roku. Fotografii uczył 
się prawdopodobnie na Węgrzech, pracując z Istvánem 
Egey w Debreczynie19. Prawdopodobnie w Spišskiej 
Novej Vsi pracował w zakładzie Karola Divalda młod-
szego lub Beli Žaitlika (jest zdjęcie wykonane w tym 
zakładzie przez Matza w 1883 roku). W roku 1890 
kupuje w Spišskiej Novej Vsi atelier od Karola Dival-
da młodszego – prawdopodobnie na spółkę z rodziną 
Hegenbart po ślubie Matza z Anną. Zakład rozbudował 
w 1900 roku i wyposażył w nowoczesne urządzenia. 
Zatrudniał malarza, który na fotograficznym podkła-
dzie malował akwarelowe lub olejne portrety. Matz pra-
cował także w terenie, fotografując różne wydarzenia 
(Kráľovská poľovačka, 1895). Filie zakładu fukcjono-
wały także w Popradzie, Levoczy, Krompachach, Spiš-
skim Podhradie. Zmarł młodo, mając 43 lata. Dalej za-
kłady (firma Matz i spółka) prowadziła jego żona Anna 
Matzová oraz jej brat Karol Hagenbart20. 

Moravetz Emil – pracował jako fotograf zawo-
dowy w Kežmarku. Kontynuował tradycje po Istvanie 

18 W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, 
wydanie multimedialne, PWN, Warszawa 1999. 

19 Egey Istvan as Matz Gusztav, Debreczen, Nagyvárad utcza és Nagy Karo-
ly, Központ; muzeum w Spisskiej Nowej Wsi.

20 D. Rosová, Fotografi a a fotoateliéri na Spiši, Muzeum Spiša, Spišska 
Nova Ves, 2001; [LHl] str. 77, 109.

ne, ktoré následne riadil a rozvíjal syn Eduard. Toto 
kníhkupectvo, okrem nemeckých knižiek predávalo 
i vydávalo množstvo poľských knižiek (o. i. nábo-
ženské i vlastenecké). Eduard (junior) značne rozšíril 
rozsah vlastných publikácií a vydal napríklad Ale-
xandra Boruckého Nasze góry: Malownicze opisanie 
Karpat i Tatr, oraz ich mieszkańców (Cieszyn 1888, 
cz. I i II). V roku 1902 Feitzinger prevzal produkciu 
tatranských pohľadníc od firmy Stengel z Drážďan 
a veľmi rozvinul vlastnú činnosť v tejto oblasti, čias-
točne z vlastných fotografií, vyhotovených v Tatrách. 
V rokoch 1902–1914 bol hlavným vydavateľom po-
hľadníc z Tatier a Podtatranska, rozšírených na uhor-
skej strane. Tieto pohľadnice mali nápisy maďarské 
i nemecké a boli označené firemnou značkou – ples-
nivcom. Katalóg knižiek kníhkupectva Feitzingera 
z roku 1907 obsahoval tiež pohľadnice. Po 1. sveto-
vej vojne Feitzinger zanechal produkciu tatranských 
pohľadníc, ale ich ešte predával. Kníhkupectvo (vte-
dy Henrika Feitzingera) ako nemecké bolo zlikvido-
vané v roku 194518.

Matz Gustáv – slovenský portrétista a dokumen-
tarista z prelomu 19. a 20. storočia. Narodil sa 3. au-
gusta 1860 v Gelnici (okres Spišská Nová Ves) a tam 
tiež zomrel 29. októbra 1903. Fotografovaniu sa vyučil 
pravdepodobne v Uhorsku pracujúc s Egey Istvánom 
v Debrecíne19. Pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi 
pracoval v podniku Karola Divalda mladšieho alebo 
Belu Žaitlika (existuje fotografia vyhotovená v tomto 
podniku Matzom v roku 1883). V roku 1890 kupuje 
v Spišskej Novej Vsi ateliér od Karola Divalda mlad-
šieho. Podnik bol kúpený pravdepodobne spoločne 
s rodinou Hegenbart po sobáši Matza s Annou. Podnik 
rozšíril v roku 1900 a vybavil moderným zariadením. 
V podniku zamestnal maliara, ktorý na fotografickom 
podklade maľoval akvarelové alebo olejové portréty. 
Matz pracoval tiež v teréne fotografujúc rôzne uda-
losti (Kráľovská poľovačka, 1895). Pobočky pod-
niku boli taktiež v Poprade, Levoči, Krompachoch, 
Spišskom Podhradí. Zomrel mladý vo veku 43 rokov. 
Ďalej podniky (firma Matz a spol.) riadila jeho žena 
Anna Matzová a jej brat Karol Hegenbart20. 

Moravetz Emil – profesionálny fotograf v Kež-
marku. Pokračoval v tradícii po Istvánovi Kissovi. Na-
rodil sa 10. októbra 1887 v Brašove (dnes v Rumun-
sku). Ako fotograf v rokoch 1908–1910 pracoval v 

18 W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, 
multimediálne vydanie, PWN, Warszawa 1999. 

19 Egey Istvan as Matz Gusztav, Debreczen, Nagyvárad utcza és Nagy Karo-
ly, Központ; Múzeum v Spišskej Novej Vsi.

20 D. Rosová, Fotografi a a fotoateliéry na Spiši, Múzeum Spiša, Spišská 
Nová Ves, 2001; [LHl] s. 77, 109;
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Kissie. Urodził się 10 września 1887 roku w Brašove 
(dzisiejsza Rumunia). Jako fotograf w latach 1908–1910 
pracował w Spišskiej Novej Vsi a następnie do roku 
1913 w Popradzie. Od 1913 roku mieszkał w Kežmarku 
przy ulicy Mučedlníckej 1 i tu w krótkim czasie otwo-

rzył własny zakład. W latach 20. XX wieku do podkle-
jania zdjęć używał kartonów z zakładu Istvana Kissa 
(z dodatkową pieczątką „Moravetz Kesmark”), po któ-
rym prawdopodobnie przejął zakład21.

Morawetz Edward – pracował jako fotograf zawo-
dowy w Nowym Targu. Urodził się w Podwołoczyskach 
na Podolu w 1866 roku. Fotografii uczył się u Brunona 
Kaliszewskiego w Tarnopolu. W 1912 roku za namową 
siostry przyjechał do Nowego Targu i zaczął pracować 
w zakładzie Józefa Christa przy ulicy Szkolnej naprze-
ciwko c.k. poczty. W 1914 roku przejął zakład i prowa-
dził go do roku 1966. Fotografował ważne wydarzenia 
w Nowym Targu, górali, mieszczan, architekturę oraz 
widoki miasta i okolic. Zmarł w Nowym Targu w 1967 
roku. Po jego śmierci zakład przejęła córka Irena Star-

21 [EC] s. 12.

Spišskej Novej Vsi a následne do roku 1913 v Poprade. 
Od roku 1913 býval v Kežmarku na Ulici Mučeníkov 
1 a tu zakrátko otvoril vlastný podnik. V dvadsiatych 
rokoch 20. storočia na podlepenie fotografií používal 
kartóny z podniku Istvána Kissa (s doplňujúcou pe-

čiatkou „Moravetz Kesmark”), po ktorom pravdepo-
dobne prevzal podnik21.

Morawetz Edward – profesionálny fotograf v No-
wom Targu. Narodil sa v Podwołoczyskach na Podolí 
v roku 1866. Fotografovaniu sa vyučil u Brunona Ka-
liszewského v Tarnopole. V roku 1912 na sestrin podnet 
prišiel do Nowého Targu a začal pracovať v podniku 
Józefa Christa na Szkolnej ulici naproti pošty. V roku 
1914 prevzal podnik a riadil ho do roku 1966. Fotogra-
foval dôležité udalosti v Nowom Targu, goralov, meš-
ťanov, architektúru a mesto a okolie. Zomrel v Nowom 
Targu v roku 1967. Po jeho skone podnik prevzala dcéra 
Irena Starczowska. Podnik existuje dodnes (v súčasnos-
ti ulica Kazimierza Wielkiego 12) a sú v ňom aparáty, 
objektívy, pozadia a starý štýlový nábytok. Jeho najstar-

21 [EC] s. 12.

Winiety zakładów fotograficznych Edwarda Morawetza i Oskara Morawetza
Vinety fotografických podnikov Edwarda Morawtza a Oskara Morawtza

Repr. A. Żakowicz
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czowska. Zakład istnieje do dziś (obecnie ulica Kazi-
mierza Wielkiego 12) i są w nim aparaty, obiektywy, tła 
oraz stare stylowe meble. Jego najstarszy syn Kazimierz 
miał zakład w Zakopanem, młodszy syn Krzysztof też 
zajmuje się fotografią22.

Morawetz Oskar – Lwów, Horodenka [IhP]; 
[S13]; Przemyśl, ul. Dobromilska 71 (obecnie Słowa-
ckiego), [MNZP]; urodził się w 1865 r., pracował (pro-
wadził zakład) od 1885 r.23. Oprócz Dobromilskiej 71 
[AŻ] znane są adresy: Dobromilska 13 (15) przed 1895 
r., Dobromilska 12 (od 1895 r.). Ok. roku 1905 przeniósł 
się do Lwowa (zakład przy ul. Pańskiej 7), a w latach 
1910–1912 prowadził zakład w Horodence24. W latach 
1910–1916 Ida Eisner była w jego zakładzie prakty-
kantką, a potem w latach 1919–1922 pracownikiem25. 
Od 1.04.1925 odbywała praktykę, a potem pracowała 
w zakładzie przy ul. 3 Maja 15 Kazimiera Kuziówna26.

Steckel Karl-Ludwig Max – fotograf zawodowy. 
Urodził się 26 maja 1870 we Frankfurcie nad  Odrą 
jako syn mistrza krawieckiego. Ukończył szkołę miej-
ską i przez trzy lata uczył się zawodu u miejscowego 
fotografa C. Steinla. Mając 18 lat, rozpoczął trzyletnią 
praktykę w kilku niemieckich zakładach fotograficz-
nych. Półtora roku spędził w Hanowerze, gdzie skon-
struował własną lampę błyskową. Pierwszy własny za-
kład otworzył w wieku 20 lat. W 19891 roku przyjechał 
do Królewskiej Huty na Śląsku i początkowo pracował 
u Juliusza Tschentschnera. W 1892 roku zdał egzamin 
mistrzowski i razem z bratem Richardem przejął nie-
czynne „Atelier Ogrodowe” przy ul. Kieserstraße 13 
(obecnie ul. Wolności). Fotografował głównie huty 
i kopalnie. Jego zdjęcia publikowane były w formie al-
bumów. Uzyskał wiele nagród na międzynarodowych 
wystawach i konkursach fotografii. Od 1896 roku na 
zlecenie księcia Christiana Krafta rozpoczął fotografo-
wanie dzikich zwierząt. Wykonał do albumu około 100 
zdjęć. Za pomocą własnoręcznie sporządzonej kamery 
oraz obiektywów fotografował w majątku księcia Chri-
stiana zu Hohenlohe-Öhringen w Jaworzynie Spiskiej 
w Tatrach. 100 jego zdjęć wydrukowano w książce Le-
bensbilder aus der Tierwelt (Obrazy z życia zwierząt) 
w roku 1908 i 1920. Był również filmowcem. W 1908 
roku odbyła się projekcja jego filmu o zwierzętach 
w lasach górnośląskich. Wiele jego zdjęć zostało tak-

22 A. Nowak, A. Nowak, Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotogra-
fi ach i kartach pocztowych, Nowy Targ 1996; Aby nie przepadło na zawsze – Nowy 
Targ w fotografi i Edwarda Morawetza, Nowy Targ 2000.

23 Archiwum, Muzeum Państwowe we Lwowie F. 1, op. 16, spr. 1470.
,24 G. Stojak, Z albumu Adama Wysockiego. Z dziejów przemyskiej fotografi i, 

MNZP, Przemyśl 2006, s. 6: w przedmowie Tadeusz Burzyński powołuje się na infor-
macje od P. Andrzeja Wójcika z Warszawy. 

25 Archiwum, Muzeum Państwowe we Lwowie F. 1, op. 16, spr. 1694.
26 Archiwum, Muzeum Państwowe we Lwowie F. 1, op. 16, spr. 1158.

ší syn Kazimír mal podnik v Zakopanom a mladší syn 
Krzysztof sa tiež zaujíma o fotografovanie22.

Morawetz Oskar – Ľvov, Horodenka [IhP]; 
[S13]; Przemyśl, ul. Dobromilska 71 (dnes Słowacké-
ho), [MNZP]; Morawetz Staje Oskar narodený v roku 
1865, pracoval (riadil podnik) od r. 188523. Okrem Dob-
romilskej 71 [AŻ] sú známe adresy: Dobromilska 13 
(15) pred rokom 1895, Dobromilska 12 (od roku 1895). 
Okolo roku 1905 sa presťahoval do Ľvova (podnik 
na ul. Pańskej 7) a v rokoch 1910–1912 riadil podnik 
v Horodenke24.V rokoch 1910–1916 bola v jeho pod-
niku praktikantkou a potom v rokoch 1919–1922 pra-
covníčkou Ida Eisner25. Od 1.4.1925 vykonávala prax 
a potom pracovala v podniku na ul. 3. mája 15 Kazimíra 
Kuziówna26.

Steckel Karl-Ludwig Max – narodil sa 26. mája 
1870 vo Frankfurte nad Odrou ako syn krajčírskeho 
majstra. Ukončil mestskú školu a tri roky sa učil re-
meslu u miestneho fotografa C. Steinla. V osemnástich 
rokoch začal trojročnú prax v niekoľkých nemeckých 
fotografických podnikoch. Pol druha roka strávil v Ha-
noveri, kde skonštruoval vlastnú bleskové zariadenie. 
Prvý vlastný podnik otvoril, keď mal dvadsať rokov. 
V roku 1891 prišiel do Królewskej Huty v Sliezsku 
a spočiatku pracoval u Júliusa Tschentschnera. V roku 
1892 zložil majstrovskú skúšku a spolu s bratom Ri-
chardom prevzal nefungujúce „Záhradné ateliéry” 
na ul. Kieserstraße 13 (dnes ul. Wolności). Fotografoval 
hlavne huty a bane. Jeho fotografie boli uverejnené vo 
forme albumov. Získal mnoho ocenení na medzinárod-
ných fotografických výstavách i súťažiach. Od roku 
1896 z poverenia kniežaťa Christiana Krafta začal foto-
grafovať divé zvieratá. Vyhotovil do albumu okolo 100 
fotografií. Pomocou vlastnoručne zhotoveného fotoapa-
rátu a objektívov fotografoval na majetkoch Christiana 
zu Hohenlohe-Öhringen v Spišskej Javorine v Tatrách. 
100 jeho fotografií bolo vytlačených v knihe Lebensbil-
der aus der Tierwelt (Obrazy zo života zvierat) v rokoch 
1908 a 1920. Bol aj filmárom. V roku 1908 sa uskutoč-
nila projekcia jeho filmu o zvieratách v hornosliezskych 
lesoch. Mnoho jeho fotografií bolo taktiež vytlačených 
na pohľadniciach. Zomrel 12. decembra 1947 v Umter-
röblingen am See (Sasko-Anhalt, Nemecko)27. 

22 A. Nowak, A. Nowak, Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotogra-
fi ach i kartach pocztowych, Nowy Targ, 1996; Aby nie przepadło na zawsze – Nowy 
Targ w fotografi i Edwarda Morawetza, Nowy Targ 2000

23 Archiwum Państwowe we Lwowie, F. 1, op. 16, spr. 1470.
24 G. Stojak, Z albumu Adama Wysockiego. Z dziejów przemyskiej fotografi i, 

MNZP, Przemyśl 2006, s. 6: v predhovore sa Tadeusz Burzyński odvoláva na infor-
mácie od P. Andrzeja Wójcika z Varšavy. 

25 Archiwum Państwowe we Lwowie, F. 1, op. 16, spr. 1694.
26 Archiwum Państwowe we Lwowie, F. 1, op. 16, spr. 1158.
27 Czarne Diamenty. Fotografi e Górnego Śląska Maxa Steckla, katalog wy-

stawy, Katowice 2001; A. Czarnowski, Max Steckel – fotograf zwierząt tatrzańskich, 
„Wierchy” Rok sześćdziesiąty siódmy - 2001, Kraków 2002, s. 157-162.
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że wydrukowanych na pocztówkach. Zmarł 12 grudnia 
1947 roku w Umterröblingen am See (Saksonia-Anhalt, 
Niemcy)27. 

Weisz Gustav Adolf (Bieliński) – pierwszy znany 
fotograf w Kiežmarku (Słowacja). Urodził się w War-
szawie w 1837 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej 
i jego prawdziwe nazwisko brzmiało Bieliński. W 1861 
roku emigrował i osiedlił się w Kiezmarku. W niemie-
ckich akademiach sztuki studiował malarstwo i rzeźbę. 
Ożenił się w 1867 roku z Rosiną, córką kapelusznika 
Johanna Daniela Westhera i zmienił nazwisko na Gu-
staw Adolf Weisz. Jego rzeźby znane były poza grani-
cami Spisza. Wybudował pracownię i zakład obróbki 
drewna. Wykonał kilka ołtarzy w spiskich kościołach. 
Prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku podczas roz-
budowy domu przy Starom trhu nr 24 wybudował fo-
tograficzne atelier, które zostało powiększone w latach 
20. XX wieku przez Paula Csaplovicsa. W tym atelier 
w latach 1870–1880 G. A. Weisz wykonywał portrety 
znanych osobistości Kiezmarku. Jego syn Gustav Adolf 
kontynuował rzeźbiarskie tradycje. Gustaw Adolf Weisz 
(starszy) zmarł w Kiezmarku 23 czerwca 1913 roku28.

Wykaz użytych skrótów 

[AŻ] –  zbiory Aleksandra Żakowicza, Częstochowa
[DD] –  Dominik Dubiel, Warsztaty fotograficzne 

Cieszyna, Dagerotyp nr 2, Stowarzyszenie 
Historyków Fotografii, Warszawa 1994

[EC] – Erika Cintulowá, Fotoateliery v Kežmarku, 
Múzeum v Kežmarku 2000
[IhP] –  Ihnatowicz Jadwiga, Piotrowski Andrzej, 

Słownik polskich fotografów i firm fotogra-
ficznych, tom 1, część 1: Spis polskich foto-
grafów i firm fotograficznych działających 
w latach 1839-1914, Warszawa 1996

[KG] –  zbiory Kazimierza Gajewskiego, Bielsko-
Biała

[LHl] –  Ľudovít Hlaváč, Dejíny Slovenskéj Fotogra-
fie, Vydavatelstwo Osveta, Martin 1989

[MNZP] –  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
[MŚC] –  Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Dział Foto-

grafii
[Skr1] –  Skrejko Magdalena, Artysta czy rzemieślnik? 

Galicyjskie zakłady fotograficzne przełomu 
wieków XIX i XX., katalog, Muzeum Historii 
Fotografii, Kraków 2001

27  Czarne Diamenty. Fotografi e Górnego Śląska Maxa Steckla, katalog wy-
stawy, Katowice 2001; A. Czarnowski, Max Steckel – fotograf zwierząt tatrzańskich, 
[w:] „Wierchy” Rok sześćdziesiąty siódmy – 2001, Kraków 2002, s. 157–162.

28 [KG], [EC], s. 5.

Weisz Gustav Adolf (Bieliński) – prvý známy fo-
tograf v Kežmarku (Slovensko). Narodil sa vo Varšave 
v roku 1837. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a jeho 
skutočné priezvisko bolo Bieliński. V roku 1861 emig-
roval a usadil sa v Kežmarku. V nemeckých akadémiách 
umenia študoval maľbu a plastiku. Oženil sa v roku 
1867 s Rosinou, dcérou klobučníka Johanna Daniela 
Westhera a zmenil priezvisko na Gustáv Adolf Weisz. 
Jeho plastiky boli známe za hranicami Spiša. Vybudo-
val pracovňu i podnik na spracovanie dreva. Vyhotovil 
niekoľko oltárov v spišských kostoloch. Pravdepodob-
ne v osemdesiatych rokoch 19. storočia počas prestavby 
domu na Starom trhu č. 24 vybudoval fotografický ate-
liér, ktorý bol zväčšený v dvadsiatych rokoch 20. sto-
ročia Pavlom Csaplovicsom. V tomto ateliéri v rokoch 
1870–1880 G. A. Weisz vyhotovoval portréty známych 
osobností Kežmarku. Jeho syn Gustáv Adolf pokračo-
val v rezbárskej tradícii. Gustáv Adolf Weisz (starší) 
zomrel v Kežmarku 23. júna 191328.

Preklad: Miroslav Števík

Výkaz použitých skratiek:

[AŻ] –  zbiory Aleksandra Żakowicza, Częstochowa
[DD] –  Dominik Dubiel, Warsztaty fotograficzne 

Cieszyna, Dagerotyp nr 2, Stowarzyszenie 
Historyków Fotografii, Warszawa 1994

[EC] – Erika Cintulowá, Fotoateliery v Kežmarku, 
Múzeum v Kežmarku 2000
[IhP] –  Ihnatowicz Jadwiga, Piotrowski Andrzej, 

Słownik polskich fotografów i firm fotogra-
ficznych, tom 1, część 1: Spis polskich foto-
grafów i firm fotograficznych działających 
w latach 1839-1914, Warszawa 1996

[KG] –  zbiory Kazimierza Gajewskiego, Bielsko-
Biała

[LHl] –  Ľudovít Hlaváč, Dejíny Slovenskéj Fotogra-
fie, Vydavatelstwo Osveta, Martin 1989

[MNZP] –  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
[MŚC] –  Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Dział Foto-

grafii
[Skr1] –  Skrejko Magdalena, Artysta czy rzemieślnik? 

Galicyjskie zakłady fotograficzne przełomu 
wieków XIX i XX., katalog, Muzeum Historii 
Fotografii, Kraków 2001

28 [KG], [EC] s. 5.
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Grażyna Stojak

Oskar Morawetz – przemyski fotograf 
dwóch narodowości?

Oskar Morawetz wydaje się niezmiernie ciekawą po-
stacią – przedstawicielem przemyskich zakładów fotogra-
ficznych działających na przełomie XIX i XX wieku. Jego 
spuścizna fotograficzna ukazuje nieprzeciętną osobowość 
człowieka, któremu udało się nawiązać bliskie kontakty 
z wybitnymi osobistościami społeczeństwa miasta mimo 
ich nie zawsze przyjaznego nastawienia do siebie nawza-
jem.

Oskar Staje Morawetz urodził się w 1865 roku, był po-
chodzenia węgierskiego; jego nazwisko wskazuje na prze-
bywanie rodziny na Morawach lub jej przybycie z Moraw1. 
Swoje zakłady prowadził w Przemyślu, Horodence i Lwo-
wie. Fotografie odznaczały się bardzo dobrym poziomem 
technicznym oraz wysokimi wartościami artystycznymi. 
Niestety, badania na temat dziejów poszczególnych zakła-
dów O. Morawetza są jeszcze ciągle w toku i z tego ty-
tułu nie są kompletne. Niemniej jednak jestem wdzięczna 
za możliwość zaprezentowania ich w chwili obecnej, gdyż 
ukazują Oskara Morawetza jako miłośnika sztuki i historii 
Ziemi Przemyskiej2.

Stan dotychczasowych badań nad działalnością Oskara 
Morawetza jest skąpy. Najwcześniejsze ślady zainteresowa-
nia zakładem Morawetza znalazłam w dokumentacji Pod-
karpackiej Służby Ochrony Zabytków; w ostatniej ćwierci 
XX wieku były prowadzone kwerendy prasowe na temat 
zakładów istniejących w Przemyślu w XIX i XX wieku. 
Odnotowano zamieszczanie reklamy prasowej w Kalenda-
rzu Przemyskim w 1900 roku3.

Oskara Morawetza jako galicyjskiego fotografa wy-
mieniła M. Skrejko w publikacji pt.: Galicyjskie zakłady 
fotograficzne, wydanej w Krakowie w 2001 r.4 Niewielka 
nota biograficzna dotycząca O. Morawetza została zamiesz-
czona przez Tadeusza Burzyńskiego we wstępie do książki 
mojego autorstwa pt.: Z albumu Adama Wysokiego, z tytu-
łu wymienienia wybitnych fotografów z XIX/XX wieku5. 
Informacje, na które powołał się T. Burzyński, pochodziły 
ze zbiorów p. Andrzeja Wójcika z Warszawy, co zostało 
odnotowane w przypisie6. Najobszerniejsze informacje 

1  Informacje niniejsze zawdzięczam Panu Profesorowi Aleksandrowi Ża-
kowiczowi, za co składam niniejszym serdeczne podziękowanie.

2  Niniejszym bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału 
w niniejszej sesji oraz za możliwość przedstawienia fotografi i Oskara Morawetza 
i badań na jego temat.

3  Akta Podkarpackiej Służby Ochrony Zabytków, tzw. białe karty, nr syg-
natury: 124.

4  M. Skrejko, Galicyjskie zakłady fotografi czne, Kraków 2001, s. 20.
5  T. Burzyński, O zbiorach fotografi cznych przemyskiego Muzeum, [w:] 

G. Stojak, Z albumu Adama Wysokiego, Przemyśl 2006, s. 4.
6  j w., s. 6.

Grażyna Stojak

Oskar Morawetz – przemyšliansky
fotograf dvoch národností?

Oskar Morawetz sa zdá byť nesmierne zaujímavou 
postavou na pozadí przemyšliansky fotografických pod-
nikov pôsobiacich na prelome 19. a 20. storočia. Jeho 
fotografická pozostalosť odhaľuje neobyčajnú osobnosť 
človeka, ktorý sa vyznačoval schopnost'ou nadviazania 
blízkych kontaktov s významnými osobnosťami spolo-
čenstva mesta Przemyśla, ktorí nie vždy boli voči sebe 
príliš priateľsky naklonení.

Oskar Staje Morawetz sa narodil v roku 1865, mal 
maďarský pôvod1. Svoje podniky riadil v Przemyśli, Ho-
rodenke i Ľvove. Fotografie sa vyznačovali veľmi dobrou 
technickou úrovňou, aj vysokými umeleckými hodnotami. 
Bohužiaľ, bádania na tému histórie jednotlivých podnikov 
O. Morawtza ešte trvajú a z tohto dôvodu nie sú komplet-
né. Napriek tomu som vďačná za možnosť prezentovať 
ich v tomto čase, keď predstavujú Oskara Morawetza ako 
milovníka umenia a histórie Przemyšlianskej oblasti.2

Stav doterajšieho výskumu činnosti Oskara Mora-
wetza je skromný. Prvotný záújem o Morawetzov podnik 
som našla v dokumentácii Podkarpatskej služby ochrany 
pamiatok; v poslednej štvrtine 20. storočia boly uskutoč-
nený výskum tlače na tému podnikov existujúcich v meste 
Przemyśli v 19. a 20. storočí. Bol zaznamenaný výskyt 
tlačovej reklamy v Przemyślianskom kalendári v roku 
19003.

Oskara Morawetza ako haličského fotografa spo-
menula M. Skrejková v publikácii: Galicyjskie zakłady 
fotograficzne, vydanej v Krakove v roku 20014. Neveľká 
biografická poznámka týkajúca sa O. Morawetza bola za-
hrnutá T. Burzyńským v úvode k mojej knihe: Z albumu 
Adama Wysokiego z titulu uvedenia vynikajúcich fotogra-
fov z prelomu 19. a 20. storočia.5 Informácie, na ktoré sa 
odvolal T. Burzyński, pochádzali zo zbierok A. Wójcika 
z Varšavy, čo bolo uvedené v poznámke6. Najobšírnejšie 
biografické informácie sú zozbierané prof. A. Żakowic-
zom a dovolím si citovať ich nižšie.  

Z výskumu tlače treba citovať dve reklamy, ktoré sa 
objavili viac-menej v tom istom čase. Prvá z nich bola 

1 Za tieto informácie vďačím pánovi profesorovi Alexandrovi Żakowiczo-
vi, za čo mu týmto vyjadrujem poďakovanie. 

2 Týmto veľmi pekne ďakujem organizátorom za pozvanie na toto stret-
nutie a za možnosť predstaviť fotografi e Oskara Morawetza i výsledky bádania tejto 
témy.  

3 Akta Podkarpackiej Służby Ochrony Zabytków, tzw. białe karty, nr. signa-
túry: 124.

4 M. Skrejko, Galicyjskie zakłady fotografi czne, Kraków 2001, s. 20.
5 T. Burzyński, O zbiorach fotografi cznych przemyskiego Muzeum, [w:] 

G. Stojak, Z albumu Adama Wysokiego, Przemyśl, 2006, s. 4.
6 J.w., s. 6.
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biograficzne są zebrane przez prof. dr. hab. A. Żakowicza 
i pozwolę sobie przytoczyć je poniżej.

Z kwerendy prasowej warto zwrócić uwagę na dwie re-
klamy, które ukazały się w mniej więcej tym samym czasie. 
Pierwsza z nich została opublikowana we wzmiankowanym 
powyżej Kalendarzu Przemyskim na rok pański 1900, który 

ukazał się w Przemyślu 1899 roku7; informacje w nim za-
warte zebrał i opracował Józef Styfi. W reklamie czytamy: 
Zakład Art.-Fotograficzny Oskara Morawetza w Przemyślu 
przy ul. Dobromilskiej l. 13 wykonuje: wszelkie roboty w za-
kresie fotografii wchodzące jako to: zdjęcia z pojedynczych 
osób najmniejszych formatów aż do naturalnej wielkości, 
grupy aż do 200 osób. Przyjmuję zamówienia z prowincji dla 
zdjęć grup. (owych) i dla widoków, również muszę nadmienić, 
iż wykonuję powiększenia własnego wynalazku – po bardzo

7  J. Styfi , Kalendarz przemyski, Przemyśl 1899.

publikovaná v spomínanom Przemyślianskom kalendári  
v roku Pána 1900 (Kalendarz Przemyski), ktorý vyšiel 
v Przemyśli v roku 1899;7 informácie v ňom obsiahnuté 
zozbieral a spracoval Józef Styfi. Čítame v ňom, že: Ume-
lecko – fotografický podnik Oskara Morawetza v Prze-
myśli na ulici Dobromilskej l. 13 vykonáva: všetky práce 

patriace do oblasti fotografie ako: fotografie jednotlivých 
osôb najmenších formátov až do prirodzenej veľkosti, 
skupiny až do 200 osôb. Prijímam objednávky z vidieka 
na skupinové fotografie a pre krajinné pohľady, taktiež 
musím pripomenúť, že vykonávam zväčšenia vlastného 
vynálezu – za veľmi atraktívne ceny. Porúčam sa naďalej 
do láskavej pozornosti váženej P.T. verejnosti, zostávam 
s hlbokou úctou – Oskar Morawetz.8”

Z tejto reklamy vyplýva, že rozsah fotografických 
služieb preukazovaných Oskarom Morawetzom bol veľmi 

7  J.Styfi , Kalendarz przemyski, Przemyśl 1899.
8  J. w., oddelenie reklám.

Portret członków Dyrekcji i Komisji Kontrolującą Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie dwudziestolecia 1909–1929 
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Portrét členov riaditeľstva a kontrolnú komisiu Spolku priateľov vied v Przemyśli v období 20-ročia 1909−1929
Zbierky: Narodné múzeum przemyskej zeme v Przemyśli
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atrakcyjnych cenach. – Polecam się nadal łaskawym wzglę-
dom Szanownej P.T. Publiczności, pozostaję z głębokim sza-
cunkiem – Oskar Morawetz8.

Z tekstu reklamy wynika, że zakres usług fotograficz-
nych świadczonych przez Oskara Morawetza był bardzo 
szeroki w zakresie formatów i technik wykonania fotogra-
fii, jak również technologii, wśród których wymienia także 
i własne! Ponadto – porównywalnie z innymi fotografami 
działającymi w Przemyślu – Morawetz wykonywał także 
fotografię pejzażową9. Można przypuszczać, że Zakład Fo-
tograficzny O. Morawetza był placówką na bardzo wyso-
kim poziomie, liczącą się i stanowiącą dobrą konkurencję 
dla innych atelier w mieście.

Należy zaznaczyć, że w tym samym czasie w gaze-
cie narodowej demokracji „Echo Przemyskie”, pojawiła 
się inna reklama następującej treści: Fotografie różnej 
wielkości jako też portrety śp. Księdza Biskupa Glazura 
są do nabycia po cenach zniżonych (format wizytowy 30 
ct) w zakładzie fotograficznym Moraweca, ul. Dobromilska 
1210. Reklama ta pojawia się w kilku kolejnych numerach. 
W porównaniu do poprzedniej oraz informacji na kartoni-
kach reklamowych z litograficznym nadrukiem zmieniona 
jest tu pisownia nazwiska Morawetza i nie jest podane imię, 
a także widnieje inny adres, znajdujący się po przeciwnej 
stronie ulicy.

Fakt ten wymaga wyjaśnienia, gdyż w spisach ulic z koń-
ca XIX wieku jest tylko wyszczególnienie zakładu fotograficz-
nego przy ulicy Dobromilskiej 13 (oficyna). Ponadto – z ana-
lizy suchych pieczęci na kartonikach reklamowych wynika, 
że Oskar Morawetz używał zawsze nazwiska „Morawetz” 
oraz adresu Dobromilska 71. Tylko na jednym ze zdjęć, tj. 
fotografii Tableaux z wizerunkiem Piusa XI i dostojnikami Bi-
skupstwa greckokatolickiego (10-lecie: 1928–1938), znajduje 
się odręcznie namalowana sygnatura: malował Oskar Mora-
wec; podpis wykonany jest w języku ukraińskim11.

W wykazie ulic z 1932 roku nie odnotowano Za-
kładu Fotograficznego O. Morawetza przy ul. 3 Maja 15 
w Przemyślu; jedyny wyszczególniony w wykazie ulic 
zakład fotograficzny odnotowany jest pod numerem 26 
a. Wiemy jednak, że zdjęcia w zakładzie wykonywano 
także w latach trzydziestych i posiadają one pieczątkę 
z adresem: ot. O. Morawetz, Przemyśl, ul. 3 maja l. 1512, 
m.in.: Fotografia pomnika J. Piłsudskiego w przemyskim

8  Ibidem dział reklam.
9  Por. reklama zakładu fotografi cznego B. Hennera zamieszczona w Kalen-

darzu przemyskim na rok 1900, Przemyśl 1900; G. Stojak, Śladami rodziny Henne-
rów, Przemyśl 2006, s. 64, 80.

10  „Echo Przemyskie”, nr 41/1898, s. 4.
11  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a tableaux nr MPF 2708.
12  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a z wizerunkiem pomnika – popiersia J. Piłsudskiego w Przemyskim parku; 
MPF 14050. Rewers – detal z pieczątką.

široký v oblasti formátov a schopnosti vykonat' fotografie 
prirodzenej veľkosti, ako tiež technológií, medzi ktorými 
spomína taktiež vlastné! Okrem toho – porovnávajúc s iný-
mi fotografmi pôsobiacimi v Przemyśli – Morawetz vy-
hotovoval taktiež krajinársku fotografiu9. Vyplýva z toho, 
že fotografický podnik O. Morawetza bol pracoviskom 
na veľmi vysokej úrovni, s ktorým bolo treba rátať a ktorý 
vytváral dobrú konkurenciu pre iné ateliéry v meste. 

Treba poznamenať, že v tom istom čase v meste v no-
vinách národnej demokracie „Echo Przemyskie” sa obja-
vila iná reklama nasledujúceho obsahu: Fotografie rôznej 
veľkosti, tiež portréty biskupa Glazura možno nadobudnúť 
za znížené ceny (vizitkového formátu 30 ct) vo fotogra-
fickom podniku Moraweca, ul. Dobromilska 1210. Táto 
reklama bola publikovaná v niekoľkých ďalších číslach. 
Vo vzťahu k predchádzajúcej reklame, ako aj informácii 
na reklamných kartičkách s litografickým natlačeným 
nápisom je tu zmenený pravopis priezviska Morawetza,
nie je uvedené krstné meno a tiež je vidieť inú adresu 
na protiľahlej strane ulice. 

Tento fakt si vyžaduje vyjasnenie, keďže v zozna-
moch ulíc z konca 19. storočia je iba uvedený fotogra-
fický podnik na ulici Dobromilskej 13 („oficína” – za-
dná čast' budovy, pozn. prekl.). Okrem toho z analýzy 
suchých pečatí na reklamných kartičkách vyplýva, že 
Oskar Morawetz používal stále priezvisko „Morawetz” 
a adresu Dobromilska 71. Iba na jednej z fotografií, t. j. 
fotografii Tableaux s podobizňou Pia XI. a hodnostármi 
gréckokatolíckeho biskupstva (10-ročie: 1928−1938) 
nachádza sa ručne namaľovaná signatúra: maľoval Os-
kar Morawec; nápis je robený v ukrajinskom jazyku11.

Analýza zoznamov ulíc v roku 1932 vykazuje taktiež 
chýbajúce zaznamenanie fotografického podniku O. Mo-
rawetza na ul. 3 mája 15 v Przemyśli; jediný fotografický 
podnik uvedený v zozname ulic je zaznamenaný s čislom 
26 a. Vieme ale, že fotografie v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia boli vyhotovené a obsahujú pečiatku s adresou: Fot. 
O. Morawetz, Przemyśl, ul. 3. mája l. 1512, okrem iných: 
Fotografia pomníka J. Piłsudského v przemyślianskom 
parku. Okrem toho reklama podniku Oskara Morawetza 
v Przemyśli bola publikovaná v roku 1929 v príležitostnej 
publikácii Korpus Przemyski 1918−192813.

Z výskumu uskutočneného v dokumentoch matriky 

9  Porovnaj reklama fotografi ckého podniku B. Hennera umiestnená v Ka-
lendarzu przemyskim na rok 1900, Przemyśl 1900 =>takže;  G. Stojak, Śladami rodzi-
ny Hennerów, Przemyśl 2006, s. 64, 80.

10  „Echo Przemyskie”, nr. 41/1898, s. 4.
11  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a tableaux nr. MPF 2708.
12  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a s vyobrazením pomníka − busty J. Piłsudského v Przemyskom parku; MPF 
14050. Revers – detail s pečiatkou.

13  Korpus Przemyski 1918–1928, Przemyśl 1929, reklama fotografi ckého 
podniku O. Morawetza.
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parku. Ponadto reklama Zakładu Fotograficznego Oskara 
Morawetza w Przemyślu została opublikowana w 1929 
roku w okolicznościowej publikacji Korpus Przemyski 
1918–192813.

Z kwerendy przeprowadzonej w aktach Urzędu Stanu 
Cywilnego uzyskałam niewiele; O. Morawetz nie figuru-
je w księgach metrykalnych zgonów z lat 1932–1945. W 
księgach metrykalnych nie udało mi się również odnaleźć 
danych osobowych w księgach metrykalnych osób pracują-
cych w jego zakładzie: Idy Eisner i Kazimiery Kuziówny. 
Z informacji uzyskanych od prof. A. Żakowicza wynika, 
że w latach 1910–1916 Ida Eisner była w jego zakładzie 
praktykantką, a w latach 1919–1922 pracownikiem, zaś Ka-
zimiera Kuziówna – od 01 IV 1925 roku pracowała w zakła-
dzie przy ul. 3 Maja 15. Badania te będą kontynuowane.

Kwerenda w zbiorach Działu Historycznego Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej pozwoliła mi wyłonić zbiór 
blisko 30 sygnowanych fotografii, które można podzielić 
na cztery grupy. Najwcześniejsze to zdjęcia na kartonikach 
reklamowych z litograficznym nadrukiem, pochodzące 
z ostatniej ćwierci XIX wieku. Są to jednoosobowe portre-
ty będące kolodionowymi odbitkami, w większości były 
tonowane. Portretowane osoby nie są znane. Fotografie te 
są typowe dla epoki, w której powstały14. Wśród tych zdjęć 
zachowała się także weduta z widokiem dworca kolejowe-
go w Przemyślu, od strony Placu Legionów. Zdjęcie zostało 
wykonane w formacie 10,5 x 15 cm; jest kolodionową od-
bitką naklejoną na reklamowy kartonik z suchą pieczęcią 
O. Morawetza15.

Drugą grupę stanowią fotografie dotyczące okresu 
I wojny światowej. Z dużego zbioru zdjęć z Twierdzy Prze-
myskiej chciałabym wyróżnić trzy. Są to zdjęcia niewiel-
kich rozmiarów, wykonane w plenerze na Cmentarzu Wo-
jennym na Zasaniu w Przemyślu. Są to fotografie wielkości 
pocztówek, na odwrocie opisane odręcznym pismem Kazi-
mierza M. Osińskiego, założyciela Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej. Według tych adnotacji, jest to:
1. Kaplica na cmentarzu lipowickim w Przemyślu;
2. Pomnik na cmentarzu lipowickim w Przemyślu;
3. Armaty rosyjskie przed pomnikiem na cmentarzu lipo-
wickim w Przemyślu.

Według K. M. Osińskiego, wszystkie zdjęcia zostały 
wykonane przez Oskara Morawetza w czasie poświęcenia 
w 1916 roku16. Natomiast portret żołnierzy austriackich za-
chował się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mielcu, 

13  Korpus Przemyski 1918-1928, Przemyśl 1929, reklama zakładu fotogra-
fi cznego O. Morawetza.

14  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a nr: MPF 10897, MPF 7812, MPF 7812, MPF 7798.

15  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a nr MPF 3524.

16  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
3 fotografi e z 1916 r.

som toho nezískala veľa; O. Morawetz nefiguruje v mat-
ričných knihách úmrtí z rokov 1932−1945. Taktiež sa 
mi nepodarilo nájsť v matričných knihách osobné údaje 
osôb pracujúcich v jeho podniku: Idy Eisnerovej a Kazi-
míry Kuźovej. Z informácií získaných od prof. Żakowicza 
vyplýva, že v rokoch 1910−1916 Ida Eisnerová bola v jeho 
podniku praktikantkou a v rokoch 1919−1922 pracovníč-
kou. Kazimíra Kuźová od 1. 4. 1925 pracovala v podniku 
na ul. 3. mája 15. Tieto výskumy budú pokračovať. 

Výskum v zbierkach Historického odboru Národného 
múzea przemyślianskej zeme mi umožnil poznať zbierku 
takmer 30-tich signovaných fotografií, ktoré možno pode-
liť na štyri skupiny. Najstaršie sú fotografie na reklamných 
kartičkách s litografickou potlačou a pochádzajú z po-
slednej štvrtiny 19. storočia. Sú to fotografi e nevel’kych 
rozmerov vyhotovené v plenéri na vojenskom cintoríne 
na Zasaní v Przemysli. Sú to portréty jednotlivých osôb, 
kolódiové kópie (kolódium – roztok používaný pri fotog-
rafovaní, pozn. prekl.), zväčša tónované. Portrétované 
osoby nie sú známe. Tieto fotografie sú charakteristické 
pre obdobie, v ktorom vznikli14. Spomedzi týchto fotogra-
fií sa zachovala taktiež veduta s vyobrazením železničnej 
stanice v Przemyśli, zo strany Námestia légií. Fotografia 
bola vyhotovená vo formáte 10, 5 x 15 cm, je kolódiovou 
kópiou nalepenou na reklamnú kartičku so suchou peča-
ťou O. Morawetza15.

Druhú skupinu tvoria fotografie týkajúce sa obdobia 
1. svetovej vojny. Spomedzi rozsiahlej zbierky fotogra-
fií z przemyślianskej pevnosti by som chcela upozorniť 
na tri. Sú to fotografie veľkosti pohľadníc, na druhej stra-
ne vlastnoručne opisané Kazimirom M. Osińským, zakla-
dateľom Národného múzea przemyślianskej zeme. Podľa 
týchto adnotácií to sú: 
1. Kaplnka na lipowickom cintoríne v Przemyśli;
2. Pomník na lipowickom cintoríne v Przemyśli;
3. Ruské delá pred pomníkom na lipowickom cintoríne 
v Przemyśli.

Na základe zápisov K. M. Osińského všetky foto-
grafie boli vyhotovené Oskarom Morawetzom v čase po-
svätenia v roku 191616. Podobizeň rakúskych vojakov sa 
zachovala v zbierkach Regionálneho múzea v Mielci (po-
bočka „Jadernówka”)17. Je to veľká fotografia s rozmermi 
20, 5 x 39, 0 cm pochádzajúca z roku 1896.

Tretiu skupinu tvoria fotografie späté s činnosťou 
Kazimíra Osińského a Spolku priateľov vied v Przemyśli 

14  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a nr: MPF 10897, MPF 7812, MPF 7812, MPF 7798.

15  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a nr. MPF 3524.

16  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
3 fotografi e z roku 1916.

17  Zbiory Muzeum Regionalnego w Mielcu, fotografi a nr. inv. 571 MRM – F/I.
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(Oddział Jadernówka)17. Jest to duża fotografia o wymia-
rach 20,5 x 39,0 cm pochodząca z 1896 roku.

Trzecią grupę stanowią fotografie związane z działal-
nością Kazimierza Osińskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu – instytucji, której działacze przyczynili 
się do powołania przemyskiego Muzeum. Byli oni wybit-
nymi ludźmi nauki i polskimi patriotami. W muzealnych 
zbiorach zachowała się czarno-biała odbitka z odręcznym 
opisem na odwrocie informującym, że zdjęcie przedstawia-
jące późnorenesansowy portal w kamienicy nr 17 wykonał 
O. Morawetz dla K. Osińskiego; z adnotacji wynika też, 
że była to dokumentacja fotograficzna prac konserwator-
skich przeprowadzonych przez K. M. Osińskiego ok. 1920 
roku. Ponadto Morawetz wykonał portrety członków To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu: Radę Naczelną 
i Dyrekcję TPN w Przemyślu w okresie dwudziestolecia: 
1909–1929, a także Dyrekcję i Komisję Kontrolującą TPN 
w tym samym okresie18. Można stwierdzić, że Morawetz 
cieszył się zaufaniem i szacunkiem polskich działaczy na-
rodowych, zasłużonych twórców placówek oświaty i kultu-
ry na terenie ziemi przemyskiej.

Czwartą grupę stanowią zdjęcia związane z kurią bi-
skupią obrządku greckokatolickiego. Są to portrety biskupa 
Jozafata Kocyłowskiego (1876–1947)19, biskupa Grzegorza 
Łakoty (1883–1950)20, a także portrety grupowe21. Ponadto 
– zdjęcia grupowe wychowanków Ukraińskiej Szkoły Naro-
dowej na Zasaniu22, chłopców z Zakładu św. Józefa23. Szcze-
gólnie ciekawym zdjęciem jest fotografia tzw. Mitry Daniela 
(starodawna mitra przemyskich ruskich biskupów – według 
bp. J. S. Stupnickiego), fotografia również sygnowana przez 
Oskara Morawetza24. Zdjęcie to jest unikatowym dokumen-
tem, gdyż mitra, która była przechowywana w skarbcu kapi-
tuły przemyskiej, uważana jest obecnie za zaginioną.

W ten sposób Oskar Morawetz jawi się jako fotograf co 
najmniej dwóch narodowości. Kwerenda nie wyłoniła foto-
grafii obywateli miasta Przemyśla wyznania mojżeszowego, 
co jest zrozumiałe z powodów religijnych – wyznawców ju-
daizmu oraz widoki miasteczka żydowskiego można było 
wykonać jedynie z zaskoczenia, przypadkiem lub z ukrycia; 
być może takie zdjęcia są, ale nie są sygnowane przez O. Mo-
rawetza.

17  Zbiory Muzeum Regionalnego w Mielcu, fotografi a nr. inw. 571 MRM – F/I.
18  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi e nr MPF 2786, MPF 2787.
19  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF 14794
20  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF 14248
21  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF MPF 5540
22  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF 12 758
23  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF 14796
24  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 

fotografi a MPF 14847.

– inštitúcie, ktorej pracovníci sa pričinili o vznik przemyś-
lianského múzea. Boli vynikajúcimi predstaviteľmi vedy 
a poľskými patriotmi. V múzejných zbierkach sa zachova-
la čierno-biela kópia fotografie s ručne písaným opisom 
na druhej strane, že fotografiu zobrazujúcu neskorore-
nesančný portál v dome č. 17 vykonal O. Morawetz pre 
K. Osińského; z adnotácie tiež vyplýva, že to bola fotogra-
fická dokumentácia konzervátorských prác uskutočnených 
K. M. Osińským okolo roku 1920. Okrem toho Morawetz 
vyhotovil portréty členov Spolku priateľov vied v Prze-
myśli: hlavnú radu a riaditeľstvo TPN v Przemyśli v obdo-
bí 20-ročia 1909−1929 a tiež riaditeľstvo a kontrolnú ko-
misiu TPN v Przemyśli v tom istom období18. Sumarizujúc 
možno konštatovať, že Morawetz sa tešil dôvere a úcte 
poľských národovcov, zaslúžilých tvorcov pracovísk os-
vety a kultúry na území Przemyślianského kraja.

Štvrtú skupinu tvoria fotografie spojené s biskupskou 
kúriou gréckokatolíckeho obradu. Sú to portréty Jozafata 
Kocyłowského (1876–1947)19, biskupa Grzegorza Łako-
tu (1883−1950)20 a tiež skupinové portréty21. Okrem toho 
skupinové fotografie poslucháčov Ukrajinskej národnej 
školy na Zasaní22, chlapcov z Ústavu sv. Jozefa23. Osobit-
ne zaujímavým záberom je fotografia tzv. „Mitry Daniela” 
(starodávna mitra przemyślianskych ukrajinských bisku-
pov – podľa bp. J. S. Stupnického), rovnako signovaná 
Oskarom Morawetzom24. Táto fotografia je dnes unikát-
nym dokumentom, keďže mitra, ktorá bola prechováva-
ná v pokladnici przemyślianskej kapituly, je v súčasnosti 
považovaná za stratenú.

Týmto spôsobom sa Oskar Morawetz javí ako foto-
graf najmenej dvoch národností. Výskumom sa nepodarilo 
získať fotografie obyvateľov mesta Przemyśl židovského 
vierovyznania, ani ich mestečka; možno takéto zábery sú, 
no nie sú signované O. Morawtzom.

Preklad: Miroslav Števík

18  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi e nr. MPF 2786, MPF 2787.

19  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF 14794.

20  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF 14248.

21  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF MPF 5540.

22  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF 12 758.

23  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF 14796.

24  Zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Dział Historyczny, 
fotografi a MPF 14847.
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Kazimierz Gajewski

Dorothy Hosmer rowerowa wędrówka 
pod Tatrami 
i jak inne kobiety fotografowały Tatry

Rowerowa wyprawa Dorothy Hosmer stała się pre-
tekstem do zainteresowania tematem kobiet fotografu-
jących w Tatrach oraz przyległych regionach. Podczas 
przygotowania materiałów do Leksykonu fotografów ta-
trzańskich w latach 1850–1939 wynotowałem informa-
cje o kobietach, które zapisały się w historii fotografii. 

W tym okresie na prawie 800 osób związanych z foto-
grafią tatrzańską było 37 kobiet, które prowadziły zakła-
dy fotograficzne, fotografowały dla przyjemności bądź 
uczestniczyły w wystawach fotograficznych na terenie 
obejmującym Tatry, Podhale, Spisz, Orawę i Liptów.

Kiedy prześledzimy historię turystycznych wypraw 
w Tatry zauważymy, że jako pierwsza zapisana wzmianka 
o takiej wycieczce pojawia się nota w opracowaniu Witol-

Kazimierz Gajewski

Cyklistické putovanie
Dorothy Hosmerovej pod Tatrami 
a ako iné ženy fotografovali Tatry

Cyklistická výprava Dorothy Hosmerovej sa stala 
podnetom záujmu o tému žien fotografujúcich v Tat-
rách a v priľahlých regiónoch. Počas prípravy mate-
riálov do Leksykonu fotografów tatrzańskich w latach 
1850−1939 som zhromaždil informácie o ženách, ktoré 
sa zapísali do histórie fotografie. V tom čase z takmer 

800 osôb spätých s tatranskou fotografiou bolo 37 žien, 
ktoré prevádzkovali fotografické podniky, fotografovali 
pre potešenie alebo sa zúčastňovali fotografických vý-
stav na území zasahujúcom Tatry, Podhalie, Spiš, Oravu 
a Liptov.   

Skúmajúc históriu turistických výprav do Tatier, ako 
prvá zaznamenaná zmienka o takomto výlete sa objavu-
je poznámka v práci Witolda Piksu Spojrzenie na Tatry 

Dorothy Hosmer urzekły w naszym kraju m.in. jarmarki – jak ten na krakowskim Kazimierzu, 
na którym można było kupić rozmaite starocie – meble, buty, ubrania. 

Dorothy Hosmer učarili v našej krajine o. i. jarmoky – ako ten na krakovskom Kazimieri, 
na ktorom bolo možné kúpiť rozmanité krámy: nábytok, topánky, šatstvo.

Fot. D. Hosmer
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da Piksy Spojrzenie na Tatry poprzez wieki. W archiwach 
miejskich Kieżmarku znaleziono taki zapis: „Olbracht 
Łaski [...] poślubił w 1564 roku po raz drugi księżnę Be-
atę [...] córkę Jędrzeja Kościeleckiego, kasztelana woj-
nickiego i przybył z nią [do Kieżmarku – przyp. autora] 
21 maja 1565. Znajdowała ona wiele upodobania w tej 
okolicy i w Zielone Święta odbyła podróż w góry, a wiele 
ludzi z miasta jej towarzyszyło”1. Jak ustalono na pod-
stawie zapisu, wyprawa miała miejsce w poniedziałek 11 
czerwca 1565 roku. Według niektórych badaczy księżna 
przypłaciła tą wyprawę 11-letnią izolacją w celi wieży 
zamkowej z oknem skierowanym na ukochane Tatry. 
Bardziej wiarygodne źródła podają, że w wyprawie brał 
udział również jej małżonek Olbracht Łaski2. Niemniej 
data wyprawy pozostaje niezmienna. Później ma miejsce 
szereg wypraw organizowanych przez nauczycieli lice-
um w Kieżmarku i Popradzie. Niewiele ma to wspólnego 
z fotografią, ale chciałbym zwrócić uwagę na udział ko-
biet w tatrzańskich wyprawach niemal od początków wę-
drówek w tę część Europy. Jeżeli spojrzymy na historię 
fotografii to jest w niej miejsce również i dla nich.

Historia Dorothy Hosmer Lee, amerykańskiej turyst-
ki i fotografki jest bardzo interesująca, ponieważ pozwa-
la na zapoznanie się z innym niż nasz sposób rejestracji 
ówczesnej rzeczywistości. Urodziła się ona w 1911 roku 
w Stanach Zjednoczonych i po ukończeniu szkoły praco-
wała jako sekretarka na Wall Street. W czerwcu 1936 roku 
za 50 dolarów kupiła bilet na statek i wyjechała w podróż 
dookoła świata. Do rejestracji wrażeń z podróży zakupiła 
aparat fotograficzny Rolleicord. Spędziła kilka miesięcy 
we Włoszech, zaś podczas pobytu w Wiedniu wiosną 1937 
roku podjęła decyzję o rowerowej wyprawie przez połu-
dniową Polskę i Rumunię. Napisała list do redakcji „Na-
tional Geographic” z propozycją przygotowania artykułu 
i zdjęć z wyprawy. Propozycja została przyjęta i Dorothy 
Hosmer przez Kraków, Nowy Targ, Zakopane przejechała 
do Lwowa, a następnie na południowy wschód do Rumu-
nii. Wykonała wiele zdjęć w Krakowie, Nowym Targu, 
Zakopanem. Artykuł ze zdjęciami z wyprawy do Rumunii 
ukazał się w „National Geographic Magazine” w listo-
padzie 1938 roku a z przejazdu przez Polskę w czerwcu 
1939 roku3. Przedruk w polskiej edycji magazynu „Na-
tional Geograhic” ukazał się w numerze 11/2002. Jej bar-
wne wspomnienia i opis spotkań z ciekawymi ludźmi, 
jak również interesujące zdjęcia z wyprawy przenoszą 

1 W. Piksa, Spojrzenie na Tatry poprzez wieki Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Kraków – Wrocław 1995, s. 30.

2 D. Dyląg, Hladomoria księżnej Beaty czyli jak się rodzą mity, „Tatry” 
nr 2(12), 2005.

3 D. Homer, Pedaling trough Poland, „National Geographic Magazine”, 
June, 1939, s. 739–775; D. Hosmer, Z rowerem wśród karpackich górali, „National 
Geographic Polska”, wrzesień i listopad 2000.

poprzez wieki. V mestských archívoch našiel takýto zá-
pis: „Albert Laski [...] sa v roku 1564 po druhý raz oženil 
s kňažnou Beátou [...], dcérou Jędrzeja Kościeleckého, 
wojnického kastelána a prišiel s ňou [do Kežmarku, 
poznámka autora] 21. mája 1565. Veľmi sa jej zapáčilo 
okolie a na Svätodušné sviatky sa vydala na výlet do hôr 
a viacero ľudí z mesta spoločne s ňou”1. Ako sa ustálilo 
na základe zápisu, výprava sa uskutočnila v pondelok 11. 
júna 1565. Ako tvrdia niektorí bádatelia, kňažná doplati-
la na túto výpravu jedenásťročnou izoláciou v cele hrad-
nej veže s oknom situovaným na milované Tatry. Väčšmi 
vierohodné pramene udávajú, že na výprave sa zúčastnil 
taktiež jej manžel Albert Laski2. Každopádne, dátum vý-
pravy zostáva nezmenený. Neskôr sa uskutočnilo množ-
stvo výprav organizovaných učiteľmi lýcea v Kežmar-
ku a Poprade. Nemá to veľa spoločného s fotografiou, 
ale chcel by som upozorniť na fakt podielu žien na ta-
tranských výpravách takmer od počiatku putovaní do tej-
to časti Európy. Ak sa pozrieme na históriu fotografie, je 
v nej miesto aj pre ne.  

História Dorothy Hosmerovej Lee, americkej tu-
ristky a fotografky, je veľmi zaujímavá, pretože umož-
ňuje spoznať iný, než náš spôsob vnímania vtedajšej 
reality. Narodila sa v roku 1911 v Spojených štátoch 
a po ukončení školy pracovala ako sekretárka na Wall 
Street. V júni roku 1936 si za 50 dolárov kúpila lístok 
na loď a vydala sa na cestu okolo sveta. Na zaznamena-
nie dojmov z cesty si zakúpila fotografický prístroj Rol-
leicord. Strávila niekoľko mesiacov v Taliansku a počas 
pobytu vo Viedni na jar roku 1937 sa rozhodla uskutoč-
niť cyklistickú výpravu cez južné Poľsko a Rumunsko. 
Napísala list do National Geographic s ponukou vyho-
tovenia článku a fotografií z výpravy. Návrh bol prijatý 
a Dorothy Hosmer cez Krakov, Nowy Targ, Zakopané 
prešla do Ľvova a ďalej na juhovýchod do Rumunska. 
Vyhotovila množstvo fotografií v Krakove, Nowom 
Targu, Zakopanom. Článok s fotografiami z výpravy 
do Rumunska bol publikovaný v National Geographic 
Magazine v novembri roku 1938 a z prejazdu cez Poľ-
sko v júni roku 19393.

Pretlač v poľskej edícii magazínu National 
Geographic sa objavila v čísle 11/2002. Jej farbis-
té spomienky i opisy stretnutí so zaujímavými ľuď-
mi, aj zaujímavé fotografie z výpravy nás prenášajú 
do úplne iného sveta. Klímu tamtých rokov, umenie 
pozorovania i záujem o svet vidieť na jej fotografiách 

1 W. Piksa, Spojrzenie na Tatry poprzez wieki, Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Kraków – Wrocław 1995, s. 30.

2 D. Dyląg, Hladomoria księżnej Beaty czyli jak się rodzą mity, Tatry 2 (12) 2005.
3 D. Hosmer, Pedaling through Poland, [w:] National Geographic Maga-

zine, June, 1939, s. 739–775; D. Hosmer, Z rowerem wśród karpackich górali, [w:] 
National Geographic Polska, október a november 2000.
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nas w zupełnie inny świat. Klimaty tamtych lat, umiejęt-
ność obserwacji i ciekawość świata widać na jej zdjęciach 
i w opisach. Autorka zaimponowała czytelnikom dzienni-
karską dociekliwością i zwykłą ludzką wrażliwością. „Zo-
stało mi zaledwie parę mil do końca podróży po Polsce. 
Tę odległość do granicy rumuńskiej samochód połknąłby 
błyskawicznie. Ale mnie, rozkoszującej się wolnym cza-

sem, wystarczył mały podmuch wiatru, by skierować się 
w inną stronę. Pojechałam więc do wsi Wołczkowce..”. 
– pisała Hosmer. „Wielu Polaków nie chciało uwierzyć, 
że opuściłam Amerykę, ziemię obiecaną, by odwiedzić 
ich kraj” – czytamy dalej. „Pan Komar, który dziwił się 
temu jako ostatni, był wzruszony, gdy powiedziałam, 
że Polska była dla mnie objawieniem, że zauroczyły mnie 
miasta, bogactwo folkloru wsi, że pokochałam jego ojczy-
znę podczas tych kilku miesięcy podróży”.

Cała podróż po Europie trwała cztery lata, miesiąc 
i dziesięć dni. Na wieść o śmierci ojca wróciła do Sta-
nów Zjednoczonych i wkrótce wyszła za mąż. Do 1971 
roku pracowała dla Sił Powietrznych USA i po przejściu 
na emeryturę znów zaczęła podróżować. Odwiedziła m.in. 
Chiny, gdzie uczestniczyła w kongresie esperantystów. 
Esperanto to jeden z „pięciu i pół” języka, którymi wła-
da. – Zapomniałam już połowę włoskiego – wyjaśnia Do-
rothy Hosmer. W 2000 roku (miała wtedy 89 lat) udzieliła 

i v opisoch. Autorka zaimponovala čitateľom novi-
nárskou zvedavosťou i obyčajnou ľudskou citlivos-
ťou. „Zostalo mi ledva pár míľ do konca putovania 
po Poľsku. Takúto vzdialenosť k rumunskej hranici 
by auto prekonalo bleskovo. Ale mne, opájajúcej sa 
slobodným časom, vystačil malý závan vetra, aby 
som sa obrátila na inú stranu. Vybrala som sa teda 

do obce Wołcz kowce..”. – písala Hosmer. „Mnoho 
Poliakov nechcelo uveriť, že som opustila Ameri-
ku, zasľúbenú zem, aby som navštívila ich krajinu” 
– čítame ďalej. „Pán Komar, ktorý sa tomu divil ako 
posledný bol dojatý, keď som povedala, že Poľsko 
bolo pre mňa objavom, že ma očarili mestá, bohat-
stvo folklóru obcí, že som si zamilovala jeho vlasť 
počas niekoľkých mesiacov putovania”.     

Celé putovanie po Európe trvalo štyri roky, me-
siac a desať dní. Po správe o skone otca sa vrátila 
do Spojených štátov a zakrátko sa vydala. Do roku 
1971 pracovala pre vzdušné sily USA a po odcho-
de na dôchodok znovu začala cestovať. Navštívila 
o. i. Čínu, kde sa zúčastnila kongresu esperantistov. 
Esperanto je jedným „z päť a pol” jazykov, ktoré 
ovláda. „Zabudla som už polovicu taliančiny” – vy-
svetľuje Dorothy Hosmer. V roku 2000 (mala vtedy 
89 rokov) poskytla rozhovor redakcii magazínu Na-

Tysiące górali z całego Podhala przybywa do Nowego Targu na wielki jarmark. Główny plac miasta i uliczki wokół ratusza zastawiają wówczas setki 
konnych wozów. Sprzedający często oferują tylko jedną, dwie rzeczy – świnię, dwa kurczaki, trochę sera 

Tisícky goralov z celého Podhalia prichádza do Nowého Targu na veľký jarmok. Hlavné námestie mesta a uličky vôkol radnice sú vtedy zastavané 
stovkami konských povozov. Predávajúci často ponúkajú iba jednu, dve veci: sviňu, dve kury, trochu syra

Fot. D. Hosmer
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wywiadu dla redakcji magazynu „National Geographic”. 
Mieszka (?) w Redlands w Kaliforni4.

A jakie były inne fotografujące kobiety? Przedstawię 
biogramy kilku kobiet, które miały dość znaczący udział 
w tatrzańskiej fotografii.

Biorąc pod uwagę długowieczność, z pewnością wyróż-
nia się Mária Holoubková (Urbasiówna) – zawodowa foto-
grafka i filmowiec polskiego pochodzenia, właścicielka za-
kładu fotograficznego „Foto Tatra” i filmowego „Tatra-Film” 
w Trenczynie. Urodziła się 3 kwietnia 1898 roku, prawdopo-
dobnie w miejscowości Gdów (powiat bocheński). Do szkoły 
chodziła w Cieszynie. W wieku 19 lat razem z matką i bratem 
osiedliła się w Trenczynie na Słowacji. Początkowo z bratem, 
a od roku 1918 z Cyrylem Kašparem prowadziła zakład fo-
tograficzny „Foto Tatra” w Trenczańskich Cieplicach. Zakład 
miał kilka filii. W 1920 roku firma uzyskała licencję na wy-
dawanie widokówek. W swojej działalności Urbasiówna zaj-
mowała się fotografowaniem gości i wydarzeń w kurorcie. 
Z czasem jej podstawowym zajęciem stało się wydawanie 
fotowidokówek, początkowo na potrzeby uzdrowiska, póź-
niej zaś rozszerzyła działalność wydawniczą na Morawy 
i Wysokie Tatry. Dziennie wydawała około 3000 widokówek. 
Tematem były nie tylko tradycyjne widoki, ale także zdjęcia 
typów i zwyczajów ludowych oraz codzienne życie na wsi. 
Swoje zdjęcia publikowała także w ilustrowanych czasopis-
mach „Slovenský svet” i „Nowy svet”. Dzięki kontaktom 
z córką prezydenta Masaryka w latach 1927–28 wykonała 
dla niego szereg portretów w plenerze. W 1932 roku wyszła 
za mąż za czeskiego malarza Jozefa Holoubka. Fotografią 
zajmowała się do roku 1955, a później zajęła się działalnością 
społeczną i polityczną. Jej uczniem był Karl Čapek. Zmarła 
w Trenczynie 28 maja 2004 roku, mając 106 lat. Uważana 
jest za pierwszą damę słowackiej fotografii. W zbiorach Tren-
czyńskiego muzeum znajduje się około 500 negatywów i wi-
dokówek jej autorstwa5.

Nie tylko z powodu długowieczności (choć 
i ta jest imponująca), ale i zaangażowania chciałbym wy-
mienić Bronisławę Kondratowiczową – fotografkę i kolek-
cjonerkę sztuki ludowej. Urodziła się w 1859 roku w Pło-
cku jako córka nauczyciela gimnazjalnego Łapczyńskiego. 
Po ukończeniu szkoły średniej w 1879 roku wyszła za mąż 
za Hieronima Kondratowicza, inżyniera górnika, wybitne-
go specjalistę w tej dziedzinie. Razem z mężem przeby-
wała w Warszawie, na terenie Rosji i Zagłębia Dąbrow-
skiego. Na stałe zamieszkała w Warszawie w 1906 roku.
Po raz pierwszy do Zakopanego przyjechała w 1894 roku 
i co roku przyjeżdżała tu na wakacje. W latach 1905–1906 

4 C. Newman, Kobiety fotografują dla National Geographic, „National Geo-
graphic” 2000; Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżni-
ków, Warszawa 2001; Niestety nie udało się ustalić, czy w chwili pisania tego referatu 
Dorothy Hosmer jeszcze żyła.

5 Ľ. Hlaváč, Dejíny Slovenskéj Fotografi e, Vydavatelstwo Osveta, Martin 
1989, s. 147, 204. Informacje z Muzeum w Trenczynie

tional Geographic. Býva (?) v Redlands v Kalifornii4.
A aké boli iné fotografujúce ženy? Predstavujem 

niekoľko životopisných údajov žien, ktoré mali dosť 
významný podiel v tatranskej fotografii.  

Ak beriem do úvahy dlhovekosť, to s istotou vy-
niká Mária Holoubková (Urbasiówna) – profesionálna 
fotografka a filmárka poľského pôvodu, majiteľka foto-
grafického podniku Foto Tatra a filmového Tatra-Film 
v Trenčíne. Narodila sa 3. apríla 1898 pravdepodobne 
v obci Gdów (okres Bochnia). Do školy chodila v Te-
šíne. Vo veku 19 rokov sa spoločne s matkou a bratom 
usadila v Trenčíne na Slovensku. Spočiatku s bratom 
a od roku 1918 s Cyrilom Kašparom viedla fotografický 
podnik Foto Tatra v Trenčianskych Tepliciach. Podnik 
mal niekoľko pobočiek. V roku 1920 firma získala li-
cenciu na vydávanie pohľadníc. Vo svojej činnosti sa 
Urbasiówna zaoberala fotografovaním hostí a podujatí 
v kúpeľoch. Časom sa hlavnou činnosťou stalo vydáva-
nie fotopohľadníc, spočiatku pre potreby kúpeľov, ne-
skôr rozšírila vydavateľskú činnosť na Moravu i Vysoké 
Tatry. Denne vydávala okolo 3000 pohľadníc. Témou 
boli nielen tradičné pohľady, ale tiež fotografie ľudo-
vých zvykov a každodenného života na dedine. Svoje 
fotografie publikovala taktiež v ilustrovaných časopi-
soch Slovenský svet a Nový svet. Vďaka kontaktom 
s dcérou prezidenta Masaryka v rokoch 1927−1928 vy-
hotovila pre neho množstvo portrétov v plenéri. V roku 
1932 sa vydala za českého maliara Jozefa Holoubka. 
Fotografiou sa zaoberala do roku 1955 a neskôr sa za-
oberala spoločenskou a politickou činnosťou. Jej žia-
kom bol Karel Čapek. Zomrela v Trenčíne 28. mája 
2004 vo veku 106 rokov. Je považovaná za prvú dámu 
slovenskej fotografie. V zbierkach Trenčianskeho mú-
zea sa nachádza asi 500 negatívov a pohľadníc5.

Nie iba z dôvodu dlhovekosti (hoci i tá je impo-
nujúca), ale i angažovanosti chcel by som spomenúť 
Bronisławu Kondratowiczowú – fotografku a zbe-
rateľku ľudového umenia. Narodila sa v roku 1859 
v Płocku ako dcéra profesora gymnázia Łapczyńské-
ho. Po ukončení strednej školy v roku 1879 sa vyda-
la za Hieronima Kondratowicza, banského inžiniera, 
vynikajúceho odborníka v tejto oblasti. Spolu s mu-
žom pôsobila vo Varšave, na území Ruska i Zagłębia 
Dąbrowského. Nastálo sa usadila vo Varšave v roku 
1906. Po prvýkrát pricestovala do Zakopaného v roku 
1894 a každoročne sem prichádzala na prázdniny. 
V rokoch 1905−1906 vyhotovila projekt (jej prade-

4 C. Newman, Kobiety fotografują dla National Geographic, National Geo-
graphic 2000; Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżni-
ków, Warszawa 2001; Bohužiaľ, nepodarilo sa zistiť, či v čase písania tohto referátu 
Dorothy Hosmer ešte žila.

5 Ľ. Hlaváč, Dejiny slovenskej fotografi e, Vydavateľstvo Osveta, Martin 
1989 s. 147, 204; Informácie z Múzea in Trenčin
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zaprojektowała (jej pradziadek był architektem) i przy po-
mocy miejscowych cieśli zbudowała sobie w Zakopanem 
niewielki dom. W latach 1906–1923 mieszkała w Warsza-
wie, zaś miesiące letnie spędzała w Zakopanem u podnóża 
Szymoszkowej. Przyjaźniła się ze Stanisławem Witkiewi-
czem, rodziną Dembowskich, Sabałą, Walkiem Brzegą 
i innymi znanymi wówczas ludźmi. W jej domu odbywały 
się spotkania towarzyskie i wieczory gawędowe. Po śmierci 

męża w 1923 roku przeniosła się na stałe do swojej willi 
do Zakopanego. Miała dwie pasje: fotografowanie i kolek-
cjonowanie dzieł sztuki ludowej. Wiele zdjęć, mebli i sprzę-
tów sztuki ludowej podarowała Muzeum Tatrzańskiemu 
w Zakopanem, którego była członkiem-założycielem. 
Zmarła 26 lutego 1954 roku w wieku 95 lat i została pocho-
wana na starym zakopiańskim cmentarzu6.

To dwie charakterystyczne sylwetki kobiet foto-
grafujących na omawianym obszarze. Jedna spełniająca 
się zawodowo, a druga fotografująca dla przyjemności. 
W dalszej części przedstawiam biografie innych kobiet 
związanych z fotografią tatrzańską. Z konieczności lub 
z braku dostępu do pełniejszych informacji niektóre bio-
grafie są bardzo lakoniczne.

6 W. Wnuk, Ku Tatrom, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1970, s. 
208-221; A. Nowak, A. Nowak, Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotografi ach 
i kartach pocztowych, Nowy Targ, 1996, s. 114; [ISPAN].

do bol architektom) a za pomoci miestnych tesárov 
si postavila v Zakopanom neveľký dom. V rokoch 
1906−1923 bývala vo Varšave a letné mesiace trávila 
v Zakopanom na úpätí Szymoszkowej. Priatelila sa so 
Stanisławom Witkiewiczom, rodinou Dembowských,
Sabałom, Walkom Brzegom a inými v tom čase známymi 
ľuďmi. V jej dome sa uskutočňovali spoločenské stret-
nutia i rozprávačské večery. Po skone muža v roku 1923 

sa natrvalo presťahovala do svojej vily do Zakopaného. 
Mala dva koníčky: fotografovanie a zberateľstvo diel 
ľudového umenia. Veľa fotografií, nábytku i predme-
tov ľudového umenia podarovala Tatranskému múzeu 
v Zakopanom, ktorého bola členkou – zakladatel’kou. 
Zomrela 26. februára 1954 vo veku 95 rokov a bola po-
chovaná na starom zakopanskom cintoríne6.

To sú dve charakteristické postavy žien fotografu-
júcich na popisovanom území. Jedna venujúca sa tejto 
činnosti profesionálne, druhá fotografujúca pre poteše-
nie. V ďalšej časti predstavujem biografie iných žien 
spätých s tatranskou fotografiou. Z nevyhnutnosti alebo 
z nedostatku prístupu k bohatším informáciám sú nie-
ktoré biografie veľmi lakonické.     

6 W. Wnuk, Ku Tatrom, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1970, 
s. 208–221; A. Nowak, A. Nowak, Stary Nowy Targ na rycinach, obrazach, fotogra-
fi ach i kartach pocztowych, Nowy Targ, 1996, s. 114; [ISPAN].

Domy szczytowe przy ul. Długiej w Nowym Targu, fot. B. Kondratowiczowa, 1901, 
repr. z: K. Mokłowski, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903
Štítové domy na Dlhej ulici, fot. B. Kondratowiczowa, 1901, 

reprodukované z: K. Mokłowski, Sztuka ludowa w Polsce (Ľudové umenie v Poľsku), Lwów 1903
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Kobiety prowadzące zakłady fotograficzne:
Bizańska Maria – fotograf zawodowy, żona Stani-

sława Bizańskiego, od 1892 roku ze starszym z synów 
Władysławem (1873–1951) prowadziła filie zakładu fo-
tograficznego w Zakopanem i Krynicy. W Krótkim prze-
wodniku do Tatr Leopolda Swierza z 1896 roku znajduje 
się taka reklama: Zakład Fotograficzny Stanisława Bizań-
skiego w Krakowie przy Placu Szczepańskim, l. 3 i w Za-
kopanem przy ulicy Nowotarskiej, naprzeciw Łukaszówki 
wykonuje fotografie artystyczne we wszystkich formatach 
z zastosowaniem najnowszych wynalazków. W zakładzie 
są do nabycia fotografie z wielu najcenniejszych dzieł 
polskich artystów, portrety znakomitych osób, widoki 
Krakowa, Krynicy i Tatr z najróżniejszych punktów, typy 
ludowe góralskie itp. Portrety zdejmuje się sposobem 
błyskawicznym. Ceny bardzo umiarkowane. 12 widoków 
tatrzańskich w formacie ćwiartkowym w ozdobnej tece 
jako album kosztuje 10 złr, pojedynczo każda z fotografii 
po 1 złr. Podpisano: Maria Bizańska, wdowa prowadzą-
ca zakład7. Jej mąż Stanisław Bizański prowadził zakład 
fotograficzny od 1880 roku. Dziesięć lat później zaczął 
fotografować Tatry. Wydał 20 światłodruków w firmie 
J. Löwy w Wiedniu. W Krakowie jego zakłady fotogra-
ficzne miały różną lokalizację. Po jego śmierci w latach 
1893–1896 zakład prowadziła wdowa Maria. Następnie 
w latach 1896–1900 zakład w Krakowie prowadził jego 
starszy syn, Władysław. W 1900 roku sprzedał 20 000 
klisz fotograficznych swego ojca zakładowi M. Kremskie-
go w Krakowie. Ze zdjęć wykonanych w roku 1889 przez 
Józefa Głogowskiego (pracownika zakładu) Stanisław Bi-
zański przygotował dwa albumy-teki zdjęć tatrzańskich, 
które ukazały się już po jego śmierci w roku 190l: Wido-
ki Tatr w fotografiach Stanisława Bizańskiego fotografa 
w Krakowie, Kraków, 1901 (60 zdjęć), heliograwiurowy 
album Widoki z Tatr Wiedeń, 1901 (30 zdjęć). W latach 
1890–1896 tatrzańskie fotografie autoryzowane przez Sta-
nisława Bizańskiego ukazywały się również jako heliogra-
wiury w serii wydawanej przez Towarzystwo Tatrzańskie8.

Czéhulová Ľudmila – jedna z pierwszych kobiet fo-
tografów na terenie obecnej Słowacji. W latach 1887–98 
prowadziła zakład w Lewoczy przy ulicy Mendhardskej 2.
Zajmowała się głównie fotografią atelierową. Fotografo-
wała ubiory regionalne oraz widoki Spisza. Pracowała też 
w Kieżmarku w zakładzie, który założył i prowadził Fran-
tišek (Ferencz) Czéhula. Jej zdjęcia znajdują się w zbio-
rach koszyckiego muzeum: w Muzeum Petzvala (Spišská 
Bela, Słowacja)9. 

7 A. Liscar, Biografi e w albumie Tatry, Wydawnictwo Bosz Olszanica 2003.
8 J. Sunderland, Polska fotografi a tatrzańska na początku XX wieku” 

„Fotografi a” nr 6  1960 r., s. 195; „Wierchy” Rok sześćdziesiąty trzeci, Kraków 1998. s. 136.
9 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 78; D. Rosová, Fotografovia a fotoateriery na Spiši 

– Levoča a Kežmarok, Spišska Nova Ves 2002.

Ženy riadiace fotografické podniky:
Bizańska Maria – profesionálna fotografka, žena 

Stanisława Bizańského, od roku 1892 so starším synom 
Władisławom (1873−1951) riadila pobočku fotografic-
kého podniku v Zakopanom a v Krynici. V Stručnom 
sprievodcovi do Tatier Leopolda Swierza z roku 1896 sa 
nachádza takáto reklama: Fotografický podnik Stanisla-
va Bizańského v Krakove na Szczepańskom námestí, l. 3 
a v Zakopanom na Nowotarskej ulici, oproti Łukaszówke, 
vyhotovuje umelecké fotografie vo všetkých formátoch 
s využitím najnovších vynálezov. V podniku možno zís-
kať fotografie z mnohých najcennejších diel poľských 
umelcov, portréty vynikajúcich osôb, pohľady na Krakov, 
Krynicu, Tatry z najrôznejších miest, ľudové goralské po-
stavy, atď. Portréty sa fotografujú bleskovým spôsobom. 
Prijateľné ceny. 12 tatranských pohľadov vo štvrtinovom 
formáte v ozdobnom súbore ako album stojí 10 złr, jednot-
livo každá fotografia po l złr. Podpísané: Maria Bizańska, 
vdova riadiaca podnik7. Jej muž Stanisław Bizański ria-
dil fotografický podnik od roku 1880. O desať rokov 
neskôr začal fotografovať Tatry. Vydal 20 svetlotlačí vo 
firme J. Löwy vo Viedni. V Krakove jeho fotografické 
podniky mali rôznu lokalizáciu. Po jeho skone v rokoch 
1893−1896 podnik riadila vdova Maria. Následne v ro-
koch 1896−1900 podnik v Krakove riadil jeho starší syn 
Władisław, ktorý v roku 1900 predal 20 000 fotografic-
kých platní svojho otca podniku M. Kremského v Krakove.
Z fotografií vyhotovených v roku 1889 Jozefom Gło-
gowským  (pracovník podniku) Stanisław Bizański pri-
pravil dva albumy – súbory tatranských fotografií, ktoré 
vyšli už po jeho skone v roku 1901: Pohľady Tatier vo 
fotografiách Stanisława Bizańského, fotografa v Krako-
ve, Krakov, 1901 (60 fotografií), heliogravúrový album 
Pohľady z Tatier, Viedeň, 1901 (30 fotografií). V rokoch 
1890−1896 tatranské fotografie, autorizované Stanisła-
wom Bizańským, vychádzali rovnako ako heliogravúry 
(heliogravúra – zhotovovanie poltónových meďotlačo-
vých platní pomocou fotografie, pozn. prekl.)  vo vyda-
vateľskej sérii Tatranského spolku8.

Czéhulová Ľudmila – jedna z prvých žien, fotogra-
fiek na území dnešného Slovenska. V rokoch 1887−1898 
viedla podnik v Levoči na Menhardskej ulici 2. Zaoberala 
sa hlavne ateliérovou fotografiou. Fotografovala regionál-
ne oblečenie a pohľady Spiša. Pracovala tiež v Kežmar-
ku v podniku, ktorý založil a riadil František Czéhula. 
Jej fotografie sa nachádzajú v zbierkach košického múzea 
− v múzeu Petzvala (Spišská Belá, Slovensko)9. 

7 A. Liscar, Biografi e w albumie Tatry, Wydawnictwo Bosz Olszanica 2003.
8 J. Sunderland, Polska fotografi a tatrzańska na początku XX wieku” 

„Fotografi a” nr 6, 1960, s. 195; „Wierchy” Rok sześćdziesiąty trzeci, Kraków 1998. s. 136.
9 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 78; D. Rosová, Fotografovia a fotoateliéry na Spiši 

– Levoča a Kežmarok, Spišská Nová Ves, 2002.
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Fussmannová Regina – słowacka fotografka zawo-
dowa. Urodziła się w 1894 roku w Popradzie. Do 1938 
roku miała zakład fotograficzny w Spiskiej Nowej Wsi 
na Masarykovom riadku 2510.

Hegedüsova (wdowa) – od 1880 roku prowadziła 
zakład fotograficzny w Liptowskim Mikulaszu, wykony-
wała zdjęcia dla teatru. Seria zdjęć aktorów w strojach 
z epoki, a także wąskie, wydłużone kartony do nakleja-
nia zdjęć i bogata secesyjna ornamentyka jest charakte-
rystyczna dla zdjęć z jej zakładu11.

Holbein Ida, von – kobieta fotograf z Lewoczy, 
prawdopodobnie wdowa po Arminie Holbeinie. Znane 
są jej zdjęcia z 1875 i około 1880 roku12.

Karaszeková Mária – zawodowa fotografka sło-
wacka. Urodzona około 1900 roku, pochodziła praw-
dopodobnie z południowej części Słowacji albo z Wę-
gier. Do Starej Lubowni przybyła około roku 1920–21. 
Najpierw pracowała w zakładzie fotografa Blaxera. 
Z jej pamiętników wiadomo, że fotografowania nauczy-
ła się w Budapeszcie. Dobrze mówiła po węgiersku 
i po słowacku. W krótkim czasie usamodzielniła się, wy-
najmując od rodziny Valčákovej parter domu i podwórze 
przy Námestí 14. Wyposażenie zakładu było skromne, 
jako tła używała zasłon okiennych, krzeseł i zabawek 
dzieci. Na podwórzu fotografowała grupy weselników, 
uczniów i członków różnych grup. Do zakładu foto-
graficznego prąd doprowadzono dopiero w roku 1936, 
kiedy młynarz Dobrovoľný użyczył prądu dla całej 
ulicy. Mária Karaszeková pracowała w tym zakładzie 
do roku 1950, kiedy wyszła za mąż za Danáka, który 
był okręgowym dowódcą ZNB (specsłużby). Po zwol-
nieniu ze służby pomagał żonie w zakładzie. W roku 
1948 jej zakład został przeniesiony do sąsiedniego domu 
numer 15, na piętro, gdzie miały siedzibę służby komu-
nalne miasta. Tam pracowała do przejścia na emerytu-
rę w roku 1960. Wkrótce małżonkowie przeprowadzili 
się do Prievidzy. Fotografie są czarno-białe albo tono-
wane na niebiesko, na ich rewersie znajduje się piecząt-
ka: „Maria Karaszek fotografistka – Stará Ľubovňa”13.

Matzová Anna – żona Gustava Matza,  z domu He-
genbartová. Urodziła się 12 lutego 1869 roku, zaś zmar-
ła w lutym 1946. Po śmierci męża prowadziła zakłady 
pod nazwą Firma Matz i spółka. Była bardzo operatywna 
i w latach 1907–1908 w związku z dużą ilością zamó-
wień zatrudniła wielu nowych pracowników. Zakład 

10 D. Rosová, Zbierkový fond fotografi í a pohľadníc v Múzeu Spiša. [w:] 
D. Rosová (zebr.): Zborník Fotoateliéry na Spiši, Spišská Nová Ves 2005; MV ŠA 
Levoča – oddział Spišská Nová Ves, OÚ SNV, register spolkov a živností remesel-
ných 1924/1944.

11 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 91.
12 Zbiory muzeum w Spiskiej Nowej Wsi oddział Markuszowie.
13 M. Pavelčíková, Fotoateliéry na Spiši, správa z vedeckovýskumnej činno-

sti, nr 2/2000.

Fussmannová Regina – profesionálna slovenská 
fotografka. Narodila sa v roku 1894 v Poprade. Do roku 
1938 mala fotografický podnik v Spišskej Novej Vsi 
na Masarykovom riadku 2510.

Hegedüsova (vdova) – od roku 1880 riadila foto-
grafický podnik v Liptovskom Mikuláši, vyhotovovala 
fotografie pre divadlo. Séria dobových fotografií hercov 
v kostýmoch a tiež úzke, predĺžené kartóny na lepenie fo-
tografií a bohatá secesná ornamentika sú charakteristické 
pre fotografie z jej podniku11.

Holbein Ida, von – fotografka v Levoči, pravdepo-
dobne vdova po Arminovi Holbeinovi. Známe sú jej fo-
tografie z roku 1875 a okolo roku 188012.

Karaszeková Mária – profesionálna slovenská 
fotografka. Narodila sa okolo roku 1900, pochádzala 
pravdepodobne z južného Slovenska, alebo z Maďar-
ska. Do Starej Ľubovne prišla okolo rokov 1920−1921. 
Najprv pracovala v podniku fotografa Blaxera. Z jej pa-
mätníkov vieme, že fotografovať sa naučila v Budapeš-
ti. Dobre hovorila po maďarsky i slovensky. V krátkom 
čase sa osamostatnila a prenajala od rodiny Valčákovej 
poschodie domu a dvor na námestí č. 14. Vybavenie 
podniku bolo skromné, ako pozadie používala okenné 
záclony a kreslá i hračky detí.  Na dvore fotografovala 
svadobčanov, učňov a členov rôznych skupín. Do podni-
ku bol zavedený prúd až v roku 1936, keď mlynár Dob-
rovoľný zaviedol prúd pre celú ulicu. Mária Karaszeková 
pracovala v tomto podniku do roku 1950, keď sa vyda-
la za Danáka, ktorý bol oblastným náčelníkom ZNB. 
Po uvoľnení zo služby pomáhal žene v podniku. V roku 
1948 bol jej podnik prenesený do susedného domu č. 
15, na poschodie, kde sídlili mestské komunálne služby. 
Tam pracovala až do dôchodku v roku 1960. Zakrátko sa 
manželia presťahovali do Prievidze. Fotografie sú čier-
no-biele alebo tónované na modro, na ich reverze je pe-
čiatka: Maria Karaszek fotografka – Stará Ľubovňa13.

Matzová Anna – žena Gustáva Matza, za slobod-
na Hegenbartová. Narodila sa 12. februára 1869, zom-
rela vo februári 1946. Po skone manžela riadila podnik 
pod názvom Firma Matz a spol. Bola veľmi operatívna 
a v rokoch 1907−1908 v súvislosti s veľkým množstvom 
objednávok zamestnala viacero nových pracovníkov. Fo-
tografický podnik mal nasledujúce časti: prijímacie od-
delenie, fotografické štúdio s denným osvetlením, retu-
šovňu negatívov, kopírovňu fotografií pri dennom svetle, 

10  D. Rosová, Zbierkový fond fotografi í a pohľadníc v Múzeu Spiša. [w:] 
D. Rosová, (zebr.): Zborník Fotoateliéry na Spiši, Spišská Nová Ves 2005; MV ŠA 
Levoča – pobočka Spišská Nová Ves, OÚ SNV, register spolkov a živností remesel-
ných 1924/1944.

11 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 91.
12 Zbierky múzea v Spišskej Novej Vsi, oddelenie v Markušovciach.
13 M. Pavelčíková, Fotoateliéry na Spiši, správa z vedeckovýskumnej činno-

sti, nr. 2/2000.
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fotograficzny posiadał następujące stanowiska: dział 
przyjęć, studio fotograficzne z oświetleniem dziennym, 
retuszernia negatywów, kopiarnia zdjęć przy świetle 
dziennym, kopiarnia do powiększeń z powiększalnikiem 
na światło dzienne, retuszernia pozytywowa i pracownia 
malarska, wytwórnia ram i passe-partout oraz przygoto-
walnia dla klientów. Firma została odznaczona wieloma 
medalami na wystawach fotograficznych. Od 1907 roku 
Anna Matzová posiadała tytuł nadwornego fotografa ce-
sarza Franciszka Józefa14. 

Reková (Bezdeková) Anna – słowacka kobieta fo-
tograf. Na początku lat 70. XIX wieku założyła zakład 
fotograficzny w Żilinie (Słowacja)15.

Schabenbeck Karolina – z domu Grossman, matka 
Henryka Schabenbecka, w latach 1914–1920 prowadzi-
ła zakład fotograficzny za nieobecnego syna16. Karolina 
była żoną Karola Schabenbecka, właściciela cukierni 
we Lwowie. Po śmierci męża zlikwidowała cukiernię 
i w Zakopanem prowadziła pensjonat. Jej syn Henryk 
– artysta i fotograf zawodowy – urodził się w 1886 roku 
w Przemyślu, został rozstrzelany w listopadzie 1939 roku 
w Krzesławicach pod Krakowem. Po ukończeniu gimna-
zjum we Lwowie rozpoczął naukę fotografii w zakładzie 
fotograficznym Zofii Trzemeskiej17. W 1906 roku osiedlił 
się w Zakopanem i założył pierwszy w tej miejscowości 
stały zakład fotograficzny „Stefa”. Zakład i mieszkanie 
mieściły się w drewnianej willi przy ul. Krupówki 51. 
Niewiele później założył filię zakładu w Nowym Tar-
gu. Niemal od początku swej działalności fotografował 
nie tylko w celach zarobkowych. Uprawiał również fo-
tografię artystyczną i brał udział w wystawach. Wybuch 
I wojny światowej, w której brał udział, przerwał jego 
działalność zawodową. Zesłany na Syberię uciekł z obozu 
i w Bernau nad Obem w guberni tomskiej otworzył swój 
zakład fotograficzny. W tym czasie zakopiański zakład 
prowadziła jego matka Karolina. Do Zakopanego powró-
cił w roku 1920 lub 1921 i ponownie zajął się fotografo-
waniem. Uczestniczył w wielu wystawach fotograficz-
nych o charakterze krajoznawczym. Fotografował także 
Tatry podczas II wojny światowej18. Jego fotografie pod-
halańskie i tatrzańskie reprodukowane były w wielu cza-
sopismach. Od roku 1931 zakład fotograficzny Schaben-
becka w Zakopanem mieścił się w dużej, wybudowanej 
przez niego kamienicy, w miejscu starego drewnianego 

14 D. Rosová, Fotografi a a fotoateliéri na Spiši, Muzeum Spiša, Spišska 
Nova Ves 2001.

15 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 67.
16 J. Sunderland, Zarys dziejów polskiej fotografi i tatrzańskiej, op. cit., s. 147.
17 Według innej wersji Schabenbeck po śmierci ojca przerwał naukę i zaczął 

praktykę w zakładzie fotografi cznym Jaworskiego w Złoczowie. [PSB].
18 J. Piwowarski, Fotografi a artystyczna i jej wystawiennictwo w Pol-

sce okresu międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2004. s. 83, 164; 
„Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998 s. 178; K. Polak, H. Polakowa, 
W. A. Wójcik, „Ziemia” 1910-1950, Bibliografi a zawartości, Wydawnictwo PTTK 
„KRAJ”, Warszawa 1997 s. 378.

kopírovňu na zväčšenie so zväčšovákom na denné svet-
lo, retušovňu pozitívov, maliarsku pracovňu, výrobňu 
rámov a pasee-partout, ako aj prípravňu pre klientov. Fir-
ma bola ocenená mnohými medailami na fotografických 
výstavách a od roku 1907 mala titul dvorného fotografa 
cisára Františka Jozefa14 .

Reková (Bezdeková) Anna – slovenská fotografka. 
Na začiatku 70. rokov 19. storočia založila fotografický 
podnik v Žiline (Slovensko)15.

Schabenbeck Karolina – za slobodna Grossmano-
vá, matka Henryka Schabenbecka, v rokoch 1914−1920 
riadila fotografický podnik za neprítomného syna16. Ka-
rolína bola ženou Karola Schabenbecka, majiteľa cukrár-
ne v Ľvove. Po skone muža zlikvidovala cukráreň a v Za-
kopanom riadila penzión. Jej syn Henryk – profesionálny 
umelec a fotograf – sa narodil v roku 1886 v Przemyśli 
a bol zastrelený v novembri 1939 v Krzesławiciach prí 
Krakove. Po skončení gymnázia vo Ľvove sa začal zo-
znamovať s náukou fotografovania vo fotografickom 
podniku Zofie Trzemeskej17. V roku 1906 sa usadil v Za-
kopanom a založil v tomto sídle prvý stály fotografický 
podnik Stefa. Podnik i byt sa nachádzali v drevenej vile 
na ul. Krúpowki č. 51. Onedlho potom založil filiálku pod-
niku v Nowom Targu. Takmer od začiatku svojej činnosti 
fotografoval nielen s cieľom zárobku. Zaoberal sa tiež 
umeleckou fotografiou a zúčastňoval sa výstav. Vypuk-
nutie 1. svetovej vojny, ktorej sa zúčastnil, pretrhlo jeho 
profesionálnu činnosť. Poslaný do vyhnanstva na Sibír 
utiekol z tábora a v Bernau nad Obom v tomskej gubernii 
otvoril svoj fotografický podnik. V tom čase zakopanský 
podnik riadila jeho matka Karolína. Do Zakopaného sa 
vrátil v roku 1920 alebo 1921 a opäť sa začal venovať fo-
tografovaniu. Zúčastnil sa mnohých fotografických vý-
stav vlastivedného charakteru. Fotografoval taktiež Tatry 
počas 2. svetovej vojny18. Jeho podhalianske i tatranské 
fotografie boli reprodukované v mnohých časopisoch. 
Od roku 1931 fotografický podnik Schabenbecka v Za-
kopanom bol umiestnený vo veľkom, ním vybudovanom 
objekte na mieste starej drevenej stavby. Dodnes sú tam 
dva fotografické podniky19. Henryk Szabenbeck sa za-
oberal taktiež vydávaním tatranských fotopohľadníc. Mal 
tiež filiálku podniku na chate pri Morskom oku. V man-

14 D. Rosová, Fotografi a a fotoateliéry na Spiši, Múzeum Spiša, Spišská 
Nová Ves 2001.

15 Ľ. Hlaváč, op. cit., s. 67.
16 J. Sunderland, Zarys dziejów polskiej fotografi i tatrzańskiej, op. cit.,

 s. 147.
17 Podľa inej verzie Schabenbeck po skone otca prerušil štúdium a začal 

prax vo fotografi ckom podniku Jaworského v Złoczowe. [PSB].
18 J. Piwowarski Jerzy, Fotografi a artystyczna i jej wystawiennictwo w Pol-

sce okresu międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2004. s. 83, 164; 
„Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998 s. 178; K. Polak, H. Polakowa, 
W. A. Wójcik, „Ziemia” 1910-1950, Bibliografi a zawartości, Wydawnictwo PTTK 
„KRAJ”, Warszawa 1997 s. 378.

19 M. Pinkwart, L. Długołęcka-Pinkwart, Zakopane. Przewodnik historycz-
ny, op.cit., s. 64.
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budynku. Do dzisiaj są tam dwa zakłady fotograficzne19. 
Henryk Szabenbeck zajmował się także wydawaniem fo-
towidokówek tatrzańskich. Posiadał też filię zakładu przy 
schronisku nad Morskim Okiem. W małżeństwie z Heleną 
(z domu Panczadkiewicz) miał dwie córki i syna Stefana 
(1913–1945), który był fotografem i filmowcem20. Talent 
swój przelał także na córkę Janinę Mroszczakową-Mok-
rzycką. Jego zakład fotograficzny w Zakopanym istniał 
od 1906 do 1940 roku21.

Kobiety turystki, taterniczki i amatorki tatrzańskiej 
fotografii:

Britz Berta – w zbiorach muzeum TANAP-u w Ta-
trzańskiej Łomnicy (Sygn. p. 1329) znajduje się wido-
kówka Tatranska Kotlina, wykonana na podstawie zdję-
cia jej autorstwa. 

Chomętowska Zofia Katarzyna ks. (z d. Drucka-
Lubecka) – urodziła się 9 grudnia 1902 roku w Poro-
chońsku na Polesiu, zaś zmarła w 1972 roku w Argen-
tynie. Z racji arystokratycznego pochodzenia nazywana 
poleską księżniczką. Z powodu kłopotów materialnych 
zmuszona do zamieszkania w Warszawie, była jedną 
z pierwszych polskich fotografek, używających aparatu 
Leica. Doskonale odnajdująca się zarówno w artystycz-
nym świecie stolicy, jak i dzikich zakątkach Polesia, 
zyskała uznanie w środowisku. Jej fenomenalne zdjęcia 
pokazujące zaniedbane dzielnice czy wysypiska śmieci 
znalazły się na słynnej wystawie z 1938 r. pt. Warsza-
wa wczoraj, dziś i jutro. Od 1937 roku była członkiem 
Fotoklubu Polskiego. Mimo wojny nie przestała fotogra-
fować. Utrzymując rodzinę z prowadzenia antykwariatu 
Krynolina, znalazła czas na dokumentowanie zniszczeń 
i powrotu do życia stolicy. Zdjęcia te, pozbawione łatwej 
emocjonalności i banału, stanowią genialny przykład 
zaangażowanego reportażu. Brała udział w wielu (16) 
wystawach fotograficznych, a na Pierwszej Polskiej Wy-
stawie Fotografii Ojczystej, Warszawa 1938 zaprezento-
wała prace: Dunajec, Niedzica, Łemkowszczyzna22. Była 
współautorką (wraz z Edwardem Falkowskim) ekspozy-
cji Warszawa oskarża (1945), pierwszej powojennej pol-
skiej wystawy fotograficznej, pokazywanej w warszaw-
skim Muzeum Narodowym, innych miastach kraju oraz 
w kilku galeriach za granicą23.

Danek Wanda K. – prawdopodobnie córka Broni-
sława Danka, zakopiańskiego muzyka, nauczyciela mu-

19 M. Pinkwart, L. Długołęcka-Pinkwart, Zakopane. Przewodnik historycz-
ny, op.cit., s. 64.

20 [PSB].
21 A. Dobrowolska, Fotografi a jako ilustracja i temat publikacji w „Wia-

domościach Literackich’’ z lat 1924–1939, praca dyplomowa w WSP Częstochowa, 
2004, s. 45.

22 J. Piwowarski, op. cit., s. 177. Widokówka „Czorsztyn – Ruiny Zamku” 
znajduje się w zbiorach prywatnych Kazimierza Gajewskiego.

23 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofi a_Chomętowska.

želstve s Helenou, rodenou Panczadkiewiczovou mal dve 
dcéry a syna Stefana (1913–1945), ktorý bol fotografom 
a filmárom20. Svoj talent preniesol taktiež na dcéru Jani-
nu Mroszczakowú-Mokrzyckú. Jeho fotografický podnik 
existoval v Zakopanom od roku 1906 do roku 1940.21

Ženy turistky, horolezkyne a milovníčky tatranskej 
fotografie:

Britz Berta – v zbierkach múzea TANAP-u v Ta-
transkej Lomnici (sign, p. 1329) sa nachádza pohľadni-
ca Tatranská kotlina, vyhotovená na základe jej vlastnej 
fotografie. 

Chomętowska Zofia Katarzyna ks. (rod. Druc-
ka-Lubecka) – narodila sa 9. decembra 1902 v Poro-
chońsku na Polesí a zomrela v roku 1972 v Argentíne. 
Vzhl'adom na aristokratický pôvod nazývaná poles-
kou kňažnou. Z dôvodu materiálnych problémov bola 
prinútená bývať vo Varšave, bola jednou z prvých 
poľských fotografiek používajúcich aparát „Leica”. 
Dokonale nachádzajúca seba samú rovnako v umelec-
kom svete hlavného mesta, ako i v divokých zákutiach 
Polesia získala uznanie na verejnosti. Jej fenomenál-
ne fotografie ukazujúce zanedbané štvrte i či skládky 
smetí sa ocitli na slávnej výstave z roku 1938 pod náz-
vom Varšava včera, dnes, zajtra. Od roku 1937 bola 
členkou Poľského fotoklubu. Napriek vojne neprestala 
fotografovať. Udržujúc rodinu z prevádzkovania an-
tikvariátu Krynolína, našla si čas na zdokumentova-
nie zničenia i návratu do života hlavného mesta. Tieto 
fotografie, zbavené ľahkej emocionality a banálnosti, 
tvoria geniálny príklad angažovanej reportáže. Zú-
častnila sa na mnohých (16) fotografických výsta-
vách a na Prvej poľskej výstave domácej fotografie, 
Varšava 1938 prezentovala práce: Dunajec, Niedzica, 
Łemkowszczyzna (územie obývané Rusínmi, pozn. 
prekl).22 Bola spoluautorkou (spolu s Edwardom Fal-
kowským) výstavy Warszawa obviňuje (1945), prvej 
povojnovej poľskej fotografickej výstavy, predsta-
venej vo varšavskom Národnom múzeu, iných mes-
tách krajiny a v niekoľkých galériách v zahraničí23.

Danek Wanda K., – pravdepodobne dcéra Bro-
nisława Danka, zakopanského hudobníka, učiteľa hudby 
a majiteľa vily Lutnia (po Mieczysławowi Karłowicz-
owi). Zúčastnila sa na II. fotografickej výstave Tatry 
i Podhale, Zakopane, 193924.

20 [PSB].
21 A. Dobrowolska, Fotografi a jako ilustracja i temat publikacji w ”Wia-

domościach Literackich’’ z lat 1924-1939, Praca dyplomowa w WSP Częstochowa, 
2004, s. 45.

22 J. Piwowarski, op. cit., s. 177; Widokówka „Czorsztyn – Ruiny Zamku” 
znajduje się w zbiorach prywatnych Kazimierza Gajewskiego.

23 Prameň: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofi a_Chomętowska 
24 J. Piwowarski, op. cit., s. 164.
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zyki i właściciela willi „Lutnia” (po Mieczysławie Karło-
wiczu). Brała udział w II Wystawie Fotograficznej Tatry 
i Podhale Zakopane, 193924.

Dyrdzianka Elżbieta – brała udział w kilku wy-
stawach fotograficznych, m.in.: Wystawa Fotografiki 
Ostrów Wielkopolski 1936; XVIII Wystawa Fotografiki 
Polskiej, Lwów 1938; I Wystawa Fotografiki Śląskiej, 
Katowice 1938 i II Wystawa Fotograficzna Tatry i Pod-
hale, Zakopane, 193925 .

Habsburská Izabella, arcyksiężna (1856–1931) 
– pasjonatka fotografii, regularnie chodziła ze swoją ro-
dziną w Wysokie Tatry. Bywała w Dolnym Smokowcu 
i w Tatrzańskiej Łomnicy. Swoim aparatem rejestrowała 
różne interesujące widoki. Latem 1895 roku fotografo-
wała lodową Dobszańską jaskinię26. 

Herse Emilia – (1880–1957), żona Bogusława Wła-
dysława Hersego, znanego taternika. Przez wiele lat spę-
dzała wakacje letnie w Zakopanem i chodziła po Tatrach. 
Jest autorką opisu wycieczki w dawnym stylu, z kapelą 
góralską, pt. Rohacze („Ziemia” 1912, nr 38), ilustrowa-
nego jej zdjęciami. Wspólnie z Henrykiem Sienkiewi-
czem i innymi była współautorką odezwy z 1912 roku, 
wzywającej do poparcia Pomocy Bratniej w Zakopa-
nem27.

Herse Wanda – taterniczka i fotograf, córka Ada-
ma Hersego, kuzynka Bogusława Władysława Hersego 
(znanego taternika). Urodziła się 8 czerwca 1885 roku 
w Warszawie, zaś zmarła 23 lipca 1954 roku w Życzy-
nie k. Garwolina (pochowana w Warszawie na cmenta-
rzu ewangelicko-augsburskim). Po studiach handlowych 
była kierowniczką pracowni firmy „Bogusław Herse” 
w Warszawie. Projektowała kostiumy teatralne, od 1915 
roku była dyrektorem towarzystwa „Urania”. W czasie 
I wojny światowej zorganizowała i kierowała pociągiem 
sanitarnym, odegrała ważną rolę w działalności społecz-
nej w Warszawie i zwłaszcza w ruchu spółdzielczym (od 
1922 roku prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Spo-
żywców). Od 1904 roku była członkinią Towarzystwa 
Fotograficznego Warszawskiego. Założycielka i pierwsza 
prezeska Warszawskiego Towarzystwa Wioślarek. Foto-
grafowała od roku 1895, a Tatry od roku 1900. Od mło-
dych lat chodziła dużo po Tatrach z siostrą i dwoma 
braćmi (Janem i Stanisławem), często pod opieką prze-
wodnika Klimka Bachledy, na najpoważniejsze wówczas 
wycieczki i stała się jedną z najlepszych taterniczek swo-
ich czasów. Już w 1902 roku jako pierwsza kobieta była 

24 J. Piwowarski, op. cit., s. 164.
25 Ibidem, s. 139, 153, 156, 164.
26 Se. k. und k. Hoheit Erzherzog Friedrich., „Karpathen Post”, XIV, 

25.7.1895, nr 30, s. 2.
27 W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, 

Poronin 2004., op. cit.; K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit.

Dyrdzianka Elżbieta – zúčastnila sa niekoľkých 
výstav, o. i.: Výstava umeleckej fotografie Ostrów Wiel-
kopolski 1936; XVIII. výstava poľskej umeleckej fotogra-
fie, Lwów 1938; I. výstava sliezskej umeleckej fotografie, 
Katowice 1938 i II. fotografická výstava Tatry i Podhale, 
Zakopane, 193925. 

Habsburská Izabella, arcikňažná (1856−1931) 
– milovníčka fotografie, pravidelne chodila so svojou ro-
dinou do Vysokých Tatier. Bývala v Dolnom Smokovci 
a v Tatranskej Lomnici. Svojím aparátom zaznamenávala 
rôzne zaujímavé pohľady. V lete roku 1895 fotografovala 
Dobšinskú ľadovú jaskyňu26. 

Herse Emilia  (1880−1957) – žena Bogusława Wła-
dysława Hersego, známeho horolezcu. Počas mnohých 
rokov trávila letné prázdniny v Zakopanom a chodila 
po Tatrách. Je autorkou opisu výletu v starom štýle s go-
ralskou kapelou Rohacze („Ziemia” 1912, nr. 38) ilus-
trovaného jej fotografiami. Spoločne s Henrykom Sien-
kiewiczom a inými bola spoluautorkou manifestu z roku 
1912 apelujúceho o podporu pre svojpomocnú organizá-
ciu Bratnia Pomoc v Zakopanom.27

Herse Wanda – horolezkyňa a fotografka, dcéra 
Adama Hersego, sesternica Bogusława Władysława Her-
sego (známeho horolezcu). Narodila sa 8. júna 1885 vo 
Varšave a zomrela 23. júla 1954 Życzyne pri Garwoline 
(pochovaná je vo Varšave na evanjelickom cintoríne). 
Po obchodných štúdiách bola vedúcou dielne firmy „Bo-
gusław Herse” vo Varšave. Navrhovala divadelné kostý-
my, od roku 1915 bol riaditeľkou spolku Urania. V čase I. 
svetovej vojny zorganizovala a riadila sanitný vlak, zoh-
rala dôležitú úlohu v oblasti sociálnej činnosti vo Varša-
ve a zvlášť v družstevnom hnutí (od roku 1922 predsed-
níčka Varšavského potravinového združenia). Od roku 
1904 bola členkou Varšavského fotografického spolku. 
Bola zakladateľkou a prvou predsedníčkou Varšavského 
veslárskeho spolku. Fotografovala od roku 1895 a Tatry 
od roku 1900. Od mladosti chodila veľa po Tatrách so 
sestrou a dvoma bratmi (Janom a Stanisławom), často 
pod dohľadom vodcu Klimka Bachledu na v tom čase 
náročné výlety a stala sa jednou z najlepších horolezkýň 
svojich čias. Už v roku 1902 ako prvá žena vystúpila 
na Mních (s Klimkom Bachledom). V roku 1910 sa stala 
členkou Turistickej sekcie Tatranského spolku a v de-
cembri roku 1910 bola spoluzakladateľkou Sekcie mi-
lovníkov hôr PTK a jej prvá predsedníčka (1910–1912)28.

25 Ibidem, s. 139, 153, 156, 164.
26 Se. k. und k. Hoheit Erzherzog Friedrich. „Karpathen Post”, XIV, 

25.7.1895, nr 30, s. 2.
27 W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Po-

ronin 2004., op. cit.; K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit.
28 J. Sunderland, Dzieje fotografi i tatrzańskiej. Zwiastuny fotografi ki I; 

„Fotografi a” nr 7 z 1961 r. s. 222; Stanisław Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 
1938.
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na Mnichu (z Klimkiem Bachledą). W 1910 roku zosta-
ła członkinią Sekcji Turystycznej TT, a w grudniu 1910 
roku współzałożycielką Sekcji Miłośników Gór PTK 
i jej pierwszą przewodniczącą (1910–1912)28.

Jędrzejewska Jadwiga, dr – fotografowała w Ta-
trach podczas II wojny światowej29.

Kaliwoda Gertruda z Matejoviec – brała udział 
w wystawie tatrzańskiej fotografii w Matliarach (Słowa-
cja) otwartej 7 czerwca 1922 roku.30 

Kietlińska Maria – brała udział w wielu wystawach 
fotograficznych. Pierwsza z nich to wystawa Krajobraz 
Tatr i Podhala, Zakopane 1931, a następne: Piękno krajo-
brazu Polski, Lwów 1937, Tatry oraz Tatry i Podhale31.

Kopczyńska-Słomczyńska Jadwiga – fotografo-
wała w Tatrach podczas II wojny światowej32.

Kostanecka Kazimiera – 33

Kottásová Berta (z domu Britz) – wnuczka Jána 
Britza, odkrywcy Jaskini Bielańskiej. Widokówki Ta-
trzańskiej Kotliny, które wydała na podstawie własnych 
fotografii pochodzą z lat 1903–1909. Opublikowała w 3 
seriach około 80 rodzajów fotografii Tatr, które w tech-
nice światłodruku sporządził Węgierski Instytut Map 
i Światłodruku (M.F.R.T.) w Budapeszcie34.

Kummer Eva – jej tatrzańskie zdjęcia były wyko-
rzystane jako ilustracje w książce Ernesta Bethlenfalvego 
Die Tierwelt der Hohen Tatra, Spiskie Podhradie 1937.

Małachowska Maria – brała udział w II Wystawie 
Fotograficznej Tatry i Podhale, Zakopane, 193935. 

Mierczyńska Maria – malarka, fotograf amator, 
siostra Stanisława – muzykologa, kompozytora i zbiera-
cza muzyki góralskiej. Znane są jej etnograficzne zdjęcia 
publikowane w „Ziemi” w 1912 roku. 

Olesińska Fryderyka – tytuł: Rafał Malczewski, 
Wydanie: W.L. nr. 34 (826) R. 16, 1939, Artykuł Wize-
runek Zakopanego36.

Ostaszewska Maria – jej zdjęcie publikowane było 
w „Ziemi” nr 47 z 1910 roku37.

Panasewicz (Panasewiczówna) Maria – (1900–1953), 
urzędniczka kolejowa. Członek Fotoklubu Wileńskiego. 
Prawdopodobnie debiutowała podczas Drugiej Ogól-
nopolskiej Wystawy Fotografiki (Krzemieniec, 1930). 

28 J. Sunderland, Dzieje fotografi i tatrzańskiej. Zwiastuny fotografi ki I, 
„Fotografi a” nr 7 z 1961 r. s. 222; S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938.

29 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998 s. 178.
30 Die austellung von Tatraaufnahmen in Matlarenau, „Karpathen Post”, 

roč. 43, 22.7.1922, nr 29, s. 3.
31 J. Piwowarski, op. cit., s. 83, 90, 93, 97, 99, 137, 147, 150, 153.
32 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998, s. 178.
33 K. Polak, Bibliografi a „Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego” za lata 

1876–1920, Kraków 1981, s. 130.
34 J. Gašpar, Priekopníci tatranskej fotografi e do roku 1918, „Prace Nauko-

we, Akademia im J. Długosza”, Częstochowa 2005.
35 J. Piwowarski, op. cit., s. 164.
36 A. Dobrowolska, op. cit.
37 K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit., s. 356.

Jędrzejewska Jadwiga, dr – fotografovala v Tat-
rách počas 2. svetovej vojny29.

Kaliwoda Gertruda z Matejoviec. Zúčastnila sa 
výstavy tatranskej fotografie v Matliaroch (Slovensko), 
otvorenej 7. júna 192230. 

Kietlińska Maria – (PTF), zúčastnila sa mnohých 
fotografických výstav. Prvou z nich bola výstava Kra-
jina Tatier a Podhalia, Zakopane 1931 a nasledujúce 
Krása poľskej krajiny, Ľvov, 1937, Tatry a tiež Tatry 
a Podhalie.31

Kopczyńska-Słomczyńska Jadwiga – fotografo-
vala v Tatrách počas 2. svetovej vojny32.

Kostanecka Kazimiera – 33

Kottásová Berta (za slobodna Britzová) – vnučka 
Jána Britza, objaviteľa Belianskej jaskyne. Pohľadnice 
Tatranskej kotliny, ktoré vydala na základe svojich foto-
grafií, pochádzajú z rokov 1903–1909. Publikovala v 3 
sériách asi 80 druhov fotografií Tatier, ktoré technikou 
svetlotlače zhotovil Uhorský inštitút máp a svetlotlače 
(M.F.R.T.) v Budapešti34.

Kummer Eva – jej tatranské fotografie boli vy-
užité ako ilustrácie v knihe Ernesta Bethlenfalviho Die 
Tierwelt der Hohen Tatra, Spišské Podhradie, 1937.

Małachowska Maria – zúčastnila sa na II. foto-
grafickej výstave Tatry a Podhalie, Zakopane, 193935.

Mierczyńska Maria – maliarka, fotografka − ama-
térka, sestra Stanisława – muzikológa, skladateľa a zbe-
rateľa goralskej hudby. Známe sú jeho etnografické fo-
tografie publikované v Ziemi v roku 1912. 

Olesińska Fryderyka – titul: Rafał Malczewski, 
vydanie: W.L. nr. 34 (826) R.16, 1939, článok: Wizeru-
nek Zakopanego36 (Obraz Zakopaného).

Ostaszewska Maria – jej fotografia bola publiko-
vaná v Ziemi nr. 47 z roku 191037.

Panasewicz (Panasewiczówna) Maria, Vilnius 
(1900–1953), železničiarska úradníčka, členka vilnius-
kého fotoklubu. Pravdepodobne debutovala počas 
Druhej celopoľskej výstavy umeleckej fotografie (Kr-
zemieniec, 1930). Patrila k neveľkému okruhu osôb 
z domáceho prostredia – milovníkov fotografie, ktorí 
používali techniku fotomontáže. V medzivojnovom 

29 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998 s. 178.
30 Die austellung von Tatraaufnahmen in Matlarenau. „Karpathen Post”, 

roč. 43, 22.7.1922, nr 29, s. 3.
31 J. Piwowarski, op. cit., s. 83, 90, 93, 97, 99, 137, 147, 150, 153.
32 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998 s. 178.
33 K. Polak, Bibliografi a „Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego” za lata 

1876-1920,  Kraków 1981. s. 130.
34 J. Gašpar, Priekopníci tatranskej fotografi e do roku 1918, Prace Nauko-

we, Akademia im J. Długosza, Częstochowa 2005.
35 J. Piwowarski Jerzy, op. cit., s. 164.
36 A. Dobrowolska, op. cit.
37 K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit., s. 356.
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Należała do nielicznego grona osób z krajowego środo-
wiska miłośników fotografii, którzy stosowali technikę 
fotomontażu. W okresie międzywojennym brała udział 
w wielu (12) wystawach fotograficznych, m.in. w IV Wy-
stawie fotografiki, Wilno 193638.

Pierzchalanka Jadwiga – zwana Orlicą – kuzynka 
Jerzego Pierzchały (znanego alpinisty i taternika), tater-
niczka, grotołaz, narciarka wysokogórska i fotograf gór-
ski. Urodziła się 26 lutego 1905 roku we Lwowie, zmarła 
25 sierpnia 1980 roku w Nowym Targu, pochowana w Za-
kopanem. Studiowała malarstwo (1923–1926) w Państwo-
wej Szkole Przemysłowej na Wydziale Przemysłu Arty-
stycznego we Lwowie. Ze względów zdrowotnych bywała 
w Zakopanem od 1923, a w 1932 zamieszkała tam na stałe 
w domu „Orlica” (stąd jej przezwisko). Po Tatrach chodzi-
ła początkowo turystycznie, taternictwo zaczęła uprawiać 
w roku 1933, od roku 1934 pod opieką swego kuzyna, Je-
rzego Pierzchały, od 1935 także w zimie. Z kuzynem do-
konała pierwszych wejść zimowych na kilka tatrzańskich 
szczytów. Z wielkim zamiłowaniem wprowadzała innych 
w Tatry, dlatego w latach 1934–1950 wspinała się z różny-
mi osobami, nieraz zupełnie przygodnymi. W tym okresie 
uczestniczyła też z dobrymi taternikami w trudniejszych 
wspinaczkach i przechodzeniu nowych dróg. Wspinała 
się też w Tatrach Zachodnich. W zwiedzaniu jaskiń Tatr 
Polskich przodowała wśród kobiet w latach międzywojen-
nych. W zimie uprawiała wysokogórską turystykę narciar-
ską. Po 1951 roku ze względu na stan zdrowia i pogar-
szający się wzrok uprawiała w Tatrach już tylko turystykę 
(do 1967 roku), a po pewnym czasie musiała się przenieść 
z Zakopanego do Nowego Targu, i chodziła już tylko 
po Beskidach. W czasie chodzenia po Tatrach dużo foto-
grafowała i jej zdjęcia wyróżniał osobliwy klimat. Zdjęcia 
publikowane były w „Wierchach”, „Taterniku” i na po-
cztówkach39. 

Rachalewska Wanda – brała udział w Ogólnopol-
skiej Wystawie Fotografiki, Kielce 193640.

Szteinbokówna Jadwiga – jej tatrzańskie zdjęcie 
ukazało się w „Ziemi” nr 24 i 25 z 1912 roku41. Żyła w 
latach 1878–1964, pedagog, dyrektor Pensji im. Emili 
Plater w Warszawie.42

Wein Elza – córka Karola Weina, właściciela fa-
bryki obróbki lnu (wyrobów lniarskich) w Kieżmarku. 
Była przewodniczącą szkolnego koła (Schulverein) przy 
niemieckiej ewangelickiej żeńskiej szkole. Uczestni-

38 J. Piwowarski, Monografi a wileńskiego środowiska fotografi cznego, ma-
szynopis, Częstochowa 2005, s. nlb.; J. Piwowarski, Fotografi a artystyczna i jej wy-
stawiennictwo w Polsce okresu międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 
2004, s. 187;

39 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998. s. 177; W. Paryski, 
Z. Paryska-Radwańska, op. cit., s. 905–906.

40 J. Piwowarski, op. cit., s. 137, 151, 154.
41 K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit., s. 389.
42 Portal www.psb.pan.krakow.pl. 

období sa zúčastnila mnohých (12) fotografických výstav, 
o. i. na IV. výstave umeleckej fotografie, Vilnius 193638.

Pierzchalanka Jadwiga – nazývaná Orlica, ses-
ternica Jerzeho Pierzchalu (známeho alpinistu a ho-
rolezca), horolezkyňa, jaskyniarka, vysokohorská ly-
žiarka a horská fotografka. Narodila sa 26. februára 
1905 vo Ľvove, zomrela 25. augusta 1980 v Nowom 
Targu, pochovaná v Zakopanom. Študovala maľbu 
(1923-1926) na Štátnej priemyselnej škole, odbor 
umeleckého priemyslu vo Ľvove. Zo zdravotných 
dôvodov bývala od roku 1923 v Zakopanom a v roku 
1932 sa tam usadila nastálo v dome „Orlica” (odtiaľ 
je prezývka). Po Tatrách chodila najskôr ako turistka, 
horolezectvu sa začala venovať v roku 1933, od roku 
1934 pod dohľadom svojho bratranca, Juraja Pierzcha-
lu a od roku 1935 taktiež v zime. S bratrancom usku-
točnila prvé zimné výstupy na niekoľko tatranských 
štítov. S veľkou obľubou sprevádzala iných v Tatrách, 
taktiež v rokoch 1934–1950 liezla s rôznymi osobami, 
neraz úplne náhodnými. V týchto rokoch sa zúčastnila 
tiež s dobrými horolezcami ťažších výstupov a pre-
chodenia nových trás. Liezla aj v Západných Tatrách. 
V návšteve jaskýň poľských Tatier bola najlepšou me-
dzi ženami v medzivojnových rokoch. V zime sa za-
oberala vysokohorskou lyžiarskou turistikou. Po roku 
1951 vzhl'adom na svoj zdravotný stav i zhoršen'ie 
zraku sa venovala už iba turistike v Tatrách (do roku 
1967), po určitom čase sa musela presťahovať zo Za-
kopaného do Nowého Targu a uskutočňovala túry už 
iba v Beskydách. V čase chodenia po Tatrách veľa 
fotografovala a jej fotografie sa vyznačujú osobitnou 
atmosférou. Fotografie boli publikované v časopisach 
Wierchy, Taterniku i na pohľadniciach39. 

Rachalewska Wanda, Kielce – zúčastnila sa Celo-
poľskej výstavy umeleckej fotografie, Kielce 193640.

Szteinbokówna Jadwiga – jej tatranská fotogra-
fia bola uverejnená v Ziemi č. 24 i 25 z roku 1912.41 

(1878−1964), pedagogička, riaditeľka penzionátu 
Emili Plater vo Varšave42.

Wein Elza – dcéra Karola Weina, majiteľa fabriky 
na spracovanie ľanu (ľanových výrobkov) v Kežmar-
ku. Bola vedúcou školského krúžku (Schulverein) pri 
nemeckej evanjelickej dievčenskej škole. Zúčastnila 
sa kežmarskej výstavy amatérskej fotografie (30.7.–
8.8.1919) vystavujúc sériu detských i dievčenských 

38 J. Piwowarski, Monografi a wileńskiego środowiska fotografi cznego, ma-
szynopis, Częstochowa 2005, s. nlb.; J. Piwowarski, Fotografi a artystyczna i jej wy-
stawiennictwo w Polsce okresu międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 
2004. s. 187.

39 „Wierchy” Rok sześćdziesiąty czwarty, Kraków 1998. s. 177; W. Paryski, 
Z. Paryska-Radwańska, op. cit., s. 905-906.

40 J. Piwowarski, op. cit., s. 137, 151, 154.
41 K. Polak, H. Polakowa, W. A. Wójcik, op. cit., s. 389.
42 Portál www.psb.pan.krakow.pl 
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czyła w kieżmarskiej wystawie amatorskiej fotografii 
(30.7–8.8.1919 roku), wystawiając serię dziecięcych 
i dziewczęcych portretów, a także w wystawie amator-
skiej fotografii w Kieżmarku w roku 193343.

Zwolińska Zofia – z domu Żarnecka, najpierw 
żona Witolda Dalbora, potem Stefana Zwolińskiego. 
Zakopiańska działaczka w dziedzinie ochrony przyrody, 
fotografik (tematyka przyrodnicza, zwłaszcza rośliny ta-
trzańskie), z zamiłowania zajmowała się też florystyką. 
Urodziła się 11 marca 1909 roku, zaś zmarła 26 lutego 
1998 roku w Zakopanem. W latach 1953–1969 jako pra-
cownik naukowo-techniczny opiekowała się Alpinarium 
Naukowo-Dydaktycznym Zakładu Ochrony Przyrody 
PAN. Alpinarium to znajduje się w Zakopanem obok 
Muzeum Tatrzańskiego. Jest autorką albumu Kwiaty Tatr 
oraz przewodnika Rośliny Tatr Polskich44. 

Z tego krótkiego zestawienia widać, że kobiety 
miały też swoje miejsce w tatrzańskiej fotografii. Spraw-
dziły się i jako właścicielki zakładów fotograficznych, 
i jako zwolenniczki fotografii turystycznej. Nie tylko to-
warzyszyły mężczyznom w wyprawach, ale same także 
były inicjatorkami wielu ciekawych wycieczek. Tak jak 
wspomniana na początku Dorothy Hosmer, zafascyno-
wana klimatami i ludźmi spotkanymi podczas wyprawy, 
potrafiły doskonale fotografować, a za pomocą ciekawe-
go opisu przedstawić to, co uwieczniły innym. Dzięki 
takim kobietom historia fotografii staje się barwniejsza, 
a współczesnym fotografom powinno to dać do myśle-
nia, że trzeba kobietom da pole do popisu. W swojej pe-
dagogicznej praktyce spotykam wiele dziewcząt i kobiet 
zainteresowanych fotografią i wykonujących ciekawe 
zdjęcia.

43 Késmárker Amateur-Photoaustellung, „Karpathen Post”, roč. 40, nr 31, 
2.8.1919, s. 4-5; Műkedvelő fenyképészek kiálítása Késmárkon, „Szepesi Hiradó”, 
roč. 71, nr 27, 8.71933; N. Baráthová, Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, 
Kežmarok: Vivit, 2005.

44 W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, op. cit., s. 1435.

portrétov a tiež na výstave amatérskej fotografie 
v Kežmarku v roku 193343.

Zwolińska Zofia – rodená Żarnecka, najprv žena 
Witolda Dalbora, potom Stefana Zwolińského. Činiteľ-
ka zo Zakopaného v oblasti ochrany prírody, umeleckej 
fotografie (prírodná tematika, zvlášť tatranské rastliny), 
s obľubou sa venovala tiež floristike. Narodila sa 11. 
marca 1919 a zomrela 26. februára 1998 v Zakopanom. 
V rokoch 1953−1969 ako vedecko-technický pracovník 
sa starala o vedecko-didaktickú skalku Inštitútu Ochrany 
prírody PAN (Poľskej akadémie vied). Toto alpínum sa 
nachádza v Zakopanom pri Tatranskom múzeu. Je autor-
kou albumu Kvety Tatier a sprievodcu Rastliny poľských 
Tatier44.

Z tohto krátkeho zoznamu vidieť, že ženy mali svoje 
miesto v tatranskej fotografii. Osvedčili sa ako majiteľky 
fotografických podnikov i ako prívrženkyne turistickej 
fotografie. Nielen popri mužoch sa zúčastňovali na vý-
pravách, ale tiež samé boli iniciátorkami mnohých zaují-
mavých výletov. Tak ako na začiatku spomínaná Dorothy 
Hosmer fascinovaná atmosférou i ľuďmi, s ktorými sa 
stretla počas výpravy, dokázala ich znamenite fotogra-
fovať a zaujímavým spôsobom predstaviť iným. Vďaka 
takýmto ženám sa história fotografie stáva pestrejšou 
a súčasní fotografi si musia uvedomiť, že ženám treba 
vytvoriť priestor, aby ukázali svoje schopnosti. V svojej 
pedagogickej praxi stretávam mnoho dievčat a žien zau-
jímajúcich sa o fotografiu a vyhotovujúcich zaujímavé 
fotografie.  

Preklad: Miroslav Števík

43 Késmárker Amateur-Photoaustellung. Karpathen Post, roč. 40, nr. 31, 2. 
8. 1919, s. 4-5; Műkedvelő fenyképészek kiálítása Késmárkon. „Szepesi Hiradó”, roč. 
71, nr. 27, 8.7. 1933; N. Baráthová, Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. 
Kežmarok: Vivit, 2005.

44  W. Paryski, Z. Paryska-Radwańska, op. cit., s. 1435.
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Leszek Hońdo

Wspólnota kulturowa Żydów pogranicza 
polsko-słowackiego

Badania nad żydowską społecznością na Słowacji za-
czynają się dopiero rozwijać. Powstało już kilka ważnych 
prac dotyczących dziejów Żydów na Słowacji1. 

Wydaje się, że historia Żydów słowackich obrazu-
je dość powszechną tezę, iż dla Żydów granice między 
państwami były umowne. Żydzi w Europie tak napraw-
dę dzielili się na Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich, 
a wszystkie pozostałe granice były granicami nieżydow-
skiego świata. 

Ilustrują to choćby dzieje rodziny Schreiberów (So-
ferów)2. Protoplasta rodziny – Samuel ben Mosze – po-
chodził z Krakowa, gdzie był nauczycielem. Następnie 
został rabinem we Frankfurcie nad Menem, gdzie zmarł 
w 1804 roku. Jego syn Mosze (1762–1839), zwany Cha-
tam Sofer3, urodził się we Frankfurcie. Został uczniem 
Pinchasa Horowitza i Nathana Adlera. Początkowo był 
rabinem w Dresnitz (Morawy), a później w Mattersdor-
fie4. W końcu w 1806 roku objął rabinat w Preszburgu 
(Bratysława). Pełnił tę funkcję aż do śmierci. Ożenił się 
z Sarą Jerwitz, córką rabina z Prossnitz (słow. Prostejov). 
Po jej śmierci w 1812 roku ożenił się z Sarą, córką Akiwy 
Egera (1761–1837)5. Jego najstarszy syn Abraham Sa-
muel Benjamin Wolf (1815–1871) został jego następcą 
w Bratysławie. Był liderem ortodoksji (węgierskich i sło-
wackich Żydów) w trakcie kongresu na przełomie 1868 
i 1869 roku, podczas którego doszło do rozłamu. W kon-
sekwencji pojawiły się dwie równoległe struktury gmin 
żydowskich: neologiczne i ortodoksyjne. Jego syn Sim-
che Bunem (1842–1905) oraz wnuk Akiwa (1878–1959) 
pełnili dalej funkcje rabinackie w Bratysławie. 

Młodszy syn Chatama Sofera, Szymon (1821–
1883) od 1848 roku pełnił funkcję rabina w Mattersdor-
fie, zaś od 1861 roku do swojej śmierci – w Krakowie. 
Był pierwszym ortodoksyjnym rabinem, który pozwolił 
uczestniczyć w życiu politycznym. Założył partię „Mach-
sike Hadas” (Wzmocnienie Religii) występującej głównie 
przeciwko zwolennikom asymilacji i pozwolił się w 1878 

1 W serii „Štúdie Inštititú Judaistiky” ukazały się m.in. P. Salner (red.), Ži-
dia v Bratislave, Bratislava 1997, J. Jelinek, Židovské náboženské obce na Slovensku 
v 19. a 20. stotoči a ich spoločenské postavenie, Bratislava 2002, J. Frank, Prednásky 
o dejinách a kultúre Židov, Bratislava 2002. 

2 Dane rodziny zebrane na podstawie: Encyclopedia Judaica, Jerusalem 
1973, t. XV, s. 76–79; M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 
1304–1868, t. II, Kraków: 1936, s. 697–698, 720 oraz B. Friedberg, ]vrkz tvxvl, Epi-
taphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes zu Krakau nebst biographischen 
Skizzen, Drohobycz 1897, s. 37..

3 Bez wątpienia był on głównym animatorem życia religijnego słowackich 
Żydów. Przyczynił się do znanego w historiografi i obrazu ortodoksyjnych Żydów na ob-
szarze pomiędzy Wiedniem, Budapesztem, Bratysławą (Preszburgiem) a Krakowem. 

4 Mattersdorf (słow. Matejovce) leży w austriackim Burgenlandzie..
5 Jeden z najsłynniejszych talmudystów, należał do liderów europejskiej 

ortodoksji.

Leszek Hońdo

Kultúrne spoločenstvo Židov 
poľsko-slovenského pohraničia

Výskumy židovskej komunity na Slovensku sa iba 
začínajú rozvíjať. Vzniklo už niekoľko významných prác 
svedčiacich o započatých komplexných prácach na dejinách 
Židov na Slovensku1.

Zdá sa, že história slovenských Židov odráža vše-
obecnú tézu, že pre Židov boli hranice medzi krajinami iba 
fiktívne. Židia v Európe sa tak v skutočnosti delili na aške-
názskych a sefardských a všetky iné hranice boli hranicami 
nežidovského sveta.

Ilustrujú to napríklad dejiny rodiny Schreiberovcov 
(Soferovcov)2. Prapredok rodiny Samuel ben Moše, po-
chádzal z Krakova, kde bol učiteľom. Následne bol rabínom 
vo Frankfurte nad Mohanom, kde zomrel v roku 1804. Jeho 
syn Moše (1762–1839), nazývaný Chatam Sofer3, sa naro-
dil vo Frankfurte nad Mohanom. Bol tam žiakom Pinchasa 
Horowitza i Nathana Adlera. Najprv bol rabínom v Strážnici 
(nem. Dresnitz, južná Morava), ktoré sa nachádza na Mora-
ve a neskôr v Mattersdorfe4. Nakoniec sa ujal rabinátu v roku 
1806 v Bratislave (nem. Preßburg). Túto funkciu vykonával 
do smrti. Oženil sa so Sárou Jerwitz, dcérou rabína z Pros-
tějova (nem. Prossnitz), ležiacom na Morave. Po jej smr-
ti v roku 1812 sa oženil so Sárou, dcérou Akivu Egera 
(1761–1837)5. Jeho najstarší syn Abraham Samuel Ben-
jamin Wolf (1815–1871) bol jeho nástupcom v Bratislave. 
Bol lídrom ortodoxie (maďarských i slovenských Židov) 
v priebehu kongresu na prelome rokov 1868 a 1869, počas 
ktorého došlo k rozdeleniu. Následkom toho sa objavujú 
dve súbežné štruktúry židovských obcí: neologické a or-
todoxné. Jeho syn Simche Bunem (1842–1905) a vnuk 
Akiva (1878–1959) vykonávali ďalej rabínske funkcie 
v Bratislave.   

Mladší syn Chatama Sofera Šimon (1821–1883) 
od roku 1848 plnil funkciu rabína v Mattersdorfe a od roku 
1861 do svojej smrti v Krakove. Bol prvým ortodoxným 
rabínom, ktorý sa zúčastnil politického života. Založil stra-
nu Machsike Hadas (Posilnenie viery) vystupujúcu hlavne 
proti prívržencom asimilácie a v roku 1878 bol zvolený 

1 V sérii Štúdie Inštitútu judaistiky vyšli o. i. P. Salner (ed.), Židia v Brati-
slave, Bratislava 1997, J. Jelinek, Židovské náboženské obce na Slovensku v 19. a 20. 
storočí a ich spoločenské postavenie, Bratislava 2002, J. Frank, Prednášky o dejinách 
a kultúre Židov, Bratislava 2002. 

2 Údaje rodiny zostavené na základe: Encyclopedia Judaica, Jerusalem 
1973, t. XV, s. 76–79; M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 
1304–1868, t. II Kraków: 1936, s. 697–698, 720. oraz B. Friedberg, ]vrkz tvxvl. Epi-
taphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes zu Krakau nebst biographischen 
Skizzen, Drohobycz 1897, s. 37.

3 Nesporne bol hlavnou hybnou silou náboženského života slovenských 
Židov. Pričinil sa o známy obraz ortodoxných Židov v historiografi i na území medzi 
Viedňou, Budapešťou, Bratislavou a Krakovom. 

4 Mattersdorf leží v rakúskom Burgenlande.
5 Jeden z najslávnejších  talmudistov, patril k lídrom európskej ortodoxie. 
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roku wybrać do parlamentu w Wiedniu w okręgu wybor-
czym Kołomyja-Buczacz-Śniatyń.

Córka Mosze Sofera – Gitla – została żoną Eljahu Kor-
nitzera, a później rabina wiedeńskiego Salomona Spitzera. 
Jej syn Akiwa Kornitzer (1838–1892) był dajanem w Kra-
kowie. Nawet typowano go na następcę Szymona. Jednak 
nieporozumienia wśród krakowskich Żydów nie pozwoliły 
mu na objęcie tego urzędu. Akiwa Kornitzer był nie tylko 
siostrzeńcem Szymona, ale i jego zięciem, gdyż ożenił się 
z Reizlą (córką Szymona)6. Dopiero syn Akiby – Josef Ne-
chemia Kornitzer  (1878-1933) w latach 1925–1933 pełnił 
urząd krakowskiego rabina. Wcześniej był rabinem w Wiel-
kim Sewliszu7. Ukończył jesziwę w Preszburgu. Jednomyśl-
nie powołany na urząd przez krakowski kahał już w 1924 
roku, objął go jednak dopiero w następnym roku. Jego syn 
Szmuel Schmelka (1905–1941) urodził się w Nagyszöl-
lös, gdzie był on rabinem. W Krakowie pełnił od 1935 roku 
funkcję dajana i był w latach 1936–39 członkiem Tymcza-
sowego Zarządu Gminy Wyznaniowej Krakowskiej. Został 
zamordowany 25 II 1941 roku w obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu (nr obozowy 10 370). Prochy zostały złożone 
na cmentarzu, gdyż do kwietnia 1941 roku hitlerowcy prze-
kazywali informacje o śmierci w obozie i za opłatą przekazy-
wali puszki z prochami. W obozie znalazł się za interwencję 
w sprawie Żydów u kardynała Sapiehy. 

Drugim przykładem przekraczania granic przez Ży-
dów były dzieje rodziny Halberstamów. Jak się okazuje, 
nie tylko cała Małopolska, ale także Słowacja8 była pod 
przemożnym wpływem chasydów z rodu Halberstamów 
z Nowego Sącza. Założycielem dynastii był Chaim Halber-
stam  (1793–1876), zwany Diwrej Chaim od tytułu napisane-
go przezeń dzieła9. Po jego śmierci powstało kilka dynastii, 
z których najbardziej znane były dwie: sądecko-klausebur-
ska i sądecko-bobowska10. Jedną z mniejszych była odnoga 
bardiejowska (patrz: ilustracja). Na żydowskim cmentarzu 
w Bardiowie11 do dzisiaj zachowany jest w złym stanie ohel 
‘hebr. namiot’ – rodzaj kaplicy, w której ustawione są na-
grobki. Znajdują się w nim trzy nagrobki przedstawicieli 
tej rodziny (Mosze Halberstama, jego żony Racheli Fajgi12 
i ich syna Jechiela Natana), a zachowane inskrypcje świad-
czą o tym, że nie tylko stali na czele miejscowych chasy-
dów, ale także pełnili funkcje rabinackie.

6 Wśród Żydów związki małżeńskie krewnych były czymś zwyczajnym.   
7 Sevljus (węg. Nagyszöllös, ukr. Vinogradov).
8 Główne ośrodki chasydyzmu poza Bardiowem znajdowały się na Rusi 

Podkarpackiej: Mukaczewo (Munkacz), Ungvar (Uzhorod, Użhorod), Huszt (Chust), 
Sevljus (Nagyszöllös, Vinogradov). Dzisiaj te miasta są częścią Ukrainy.

9 Chaim Halberstam (1793–1876) , yyx yrbd (trzy księgi o tym samym tytule)
 Żółkiew 1864, Lemberg 1875, Munkacz 1877.

10 A. Y. Finkiel, The Great Chasidic Masters, New Jersey – London 1992, s. 219.
11 L. Hońdo, Kirkut w Bardiowie, „Almanach Muszyny” 2006, s. 117–121. 
12 Jest to pewnego rodzaju ciekawostka, że nagrobek kobiety znajduje się we-

wnątrz ohelu. Jeden nagrobek (Lei, córki Meira i żony Szaloma z Piekła) znajduje się 
w przedsionku ohelu w Nowym Sączu. Jednak jest to nowy nagrobek ustawiony w końcu 
lat dziewięćdziesiątych. Z kolei dwa nagrobki kobiet z rodziny Halbersztamów: Chany 
Elki i Nachmy stoją przy ohelu. Podobnie jest zresztą w Bardiowie, gdyż w pobliżu bu-
dynku ustawione są dwa nagrobki kobiet, córek Mosze i Racheli Fajgi – Sary i Pesel.  

do parlamentu vo Viedni vo volebnom obvode Kołomyja-
Buczacz-Śniatyń.

Dcéra Moše Sofera Gitla bola ženou Eljahu Kornitze-
ra a neskôr viedenského rabína Salomona Spitzera. Jej syn 
Akiva Kornitzer (1838–1892) bol dajanom v Krakove. Bol 
dokonca typovaný za nástupcu Šimona. Avšak nedorozume-
nia medzi krakovskými Židmi mu nedovolili prevziať ten-
to úrad. Akiva Kornitzer bol nielen synovcom Šimona, ale 
i jeho zaťom, keďže sa oženil s Reizlou (dcérou Šimona)6. 
Až syn Akivu – Josef Nechemia Kornitzer  (1878–1933) 
v rokoch 1925–1933 plnil funkciu krakovského rabína. 
Predtým bol rabínom vo Vinogradove [nedàleko Mukačeva, 
pozn. prekl.]7. Ukončil ješivu v Bratislave. Bol do funkcie 
povolaný jednomyseľne krakovským kahalom už v roku 
1924, no až v nasledujúcom roku ju začal plnit'. Jeho syn 
Šmuel Schmelka (1905–1941) sa narodil vo Vinogradove 
(maď. Nagyszöllös), kde bol jeho otec rabínom. V Krakove 
plnil od roku 1935 funkciu dajana a bol v rokoch 1936–1939 
členom Dočasného predstavenstva krakovskej náboženskej 
obce. Bol zabitý 25. II. 1941 v koncentračnom tábore v Os-
vienčime (táborové číslo 10 370). Pozostatky boli uložené 
na cintoríne, pretože do apríla roku 1941 hitlerovci odovzdá-
vali informácie o smrti v tábore a za poplatok dávali urny 
s pozostatkami. V tábore sa ocitol za intervenciu u kardinála 
Sapiehu vo veci Židov. 

Druhým príkladom prekračovania hraníc Židmi boli 
dejiny rodiny Halberstamovcov. Ako sa ukazuje, nielen 
celé Malopoľsko, ale tiež Slovensko8 bolo pod obrovským 
vplyvom chasidov z rodu Halberstamovcov z Nowého Są-
cza. Zakladateľom dynastie bol Chaim Halberstam  (1793–
1876), nazývaný Divrej Chaim od názvu ním napísaného 
diela9. Po jeho skone vzniklo niekoľko dynastií, z ktorých 
najznámejšie boli dve: saczsko-klauseburská i saczsko-
bobowská.10 Jednou z menších bola bardejovská odnož 
(pozri: ilustrácia). Na židovskom cintoríne v Bardejove11 
je dodnes v zlom stave zachovaný ohel (hebr. stan – druh 
kaplnky), v ktorom sú postavené náhrobky. Nachádzajú 
sa v ňom tri náhrobky predstaviteľov tejto rodiny (Moše 
Halberstama, jeho ženy Rachel Feigi12 a ich syna Jechiela 
Natana) a zachované nápisy dosvedčujú, že nielen stáli na 
čele miestnych chasidov, ale tiež plnili rabínske funkcie.

6 Medzi Židmi boli manželské zväzky medzi pribuznymi čímsi obvyklým.   
7  Sevljus (poľ. Wielki Sewlisz, maď. Nagyszöllös).
8  Hlavné strediská chasidizmu sa okrem Bardejova nachádzali na Pod-

karpatskej Rusi: Mukačevo (Munkacz), Užhorod (Ungvar, Uzhorod), Chust (Huszt), 
Sevljus (Nagyszöllös, Vinogradov). Dnes sú tieto mestá časťou Ukrajiny.

9  Chaim Halberstam (1793–1876) , yyx yrbd (tri knihy s tým istým titulom) 
Żółkiew 1864, Lemberg 1875, Munkacz 1877.

10  A.Y. Finkiel, The Great Chasidic Masters, New Jersey-London 1992, s. 219.
11  L. Hońdo, Kirkut w Bardiowie, „Almanach Muszyny” 2006, s. 117–121. 
12  Je to určitým spôsobom zaujímavosť, že sa náhrobok ženy nachádza vo 

vnútri ohelu. Jeden náhrobok (Lei, dcéry Meira a ženy Šaloma z Piekła) sa nachádza 
v predsieni ohelu v Nowom Sączi. Avšak je to nový náhrobok postavený na konci 
deväťdesiatych rokov. Zasa dva náhrobky žien z rodiny Halberstamovcov: Chany 
Elki i Nachmy stoja pri oheli. Vlastne podobne je to v Bardejove, pretože v blízkosti 
objektu sú postavené dva náhrobky žien, dcér Mošeho a Rachel Feigi – Sary a Pesel.  
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1. Mosze Halberstam (1848–1903)
Jego ojcem był Baruch z Gorlic (1829–1906). Matka 

także pochodziła ze znamienitej chasydzkiej rodziny. Pesel 
Teitelbaum była bowiem córką znanego uczonego Jekutiela 
Jehudy (1808–1883). Z inskrypcji wynika, że był rabinem 
w Bardiejowie przez trzydzieści lat. 

Jego żona, leżąca obok, Rachela Feiga (zm. w 1926 r.) 
była córką Arona Halberstama z Nowego Sącza (1826–
1903). Ojcowie Racheli Feigi oraz Mosze byli braćmi.
2. Jechiel Natan Halberstam, syn Mosze  (1866–1934)

Bratem Jechiela Natana był Joszua z Doliny 
(1878–1943). Ożenił się on z Rebeką, jedyną córką rabina 
Jehudy Cwi Hirsza Eichensteina z Doliny. Po śmierci teścia 
w 1909 roku objął urząd rabinacki opuszczony przez nie-
go. W czasie I wojny światowej uciekł na Węgry i powró-
cił do Doliny dopiero w 1922 roku. Po wybuchu II wojny 
światowej ponownie chciał uciec na Węgry. Jednak został 
zamordowany przez nazistów w trakcie działań wojennych 
i nikt z jego rodziny nie przeżył. 
3. Najstarszy syn Jechiela Natana – Awigdor Cwi 
(1884–1943) był najpierw rabinem w Starym Sączu, 
a po śmierci ojca rabinem w Bardiejowie. Ożenił się 
ze swoja kuzynką, córką Arie Libusza z Grybowa. 
W księgach metrykalnych w Muszynie występuje w la-
tach 1923–1926 jako rabin muszyński. W czasie II wojny 
światowej mieszkał w Nowym Sączu. Z getta został wy-
wieziony w 1943 roku do Bełżca i tam zgładzony.

1. Moše Halberstam (1848–1903)
Jeho otcom bol Baruch z Gorlic (1829–1906). Matka 

taktiež pochádzala z váženej chasidskej rodiny. Pesel Teitel-
baum bola totiž dcérou známeho učenca Jekutiela Jehudu 
(1808–1883). Z nápisov vyplýva, že bol rabínom v Barde-
jove viac ako tridsať rokov. 

Jeho žena, Rachel Feiga ležiaca vedľa,  (zomr. v roku 
1926) bola dcérou Arona Halberstama z Nowého Sącza 
(1826–1903). Otcovia Rachel Feigi a Mošeho boli bratia.
2. Jechiel Natan Halberstam, syn Mošeho  (1866–1934)

Bratom Jechiela Natana bol Jošua z Doliny (1878–
1943). Oženil sa s Rebekou, jedinou dcérou rabína Jehudu 
Cvi Hirša Eichensteina z Doliny. Po smrti svokra v roku 
1909 prevzal po ňom rabínsky úrad. V čase 1. svetovej voj-
ny utiekol do Uhorska a vrátil sa do Doliny až v roku 1922. 
Po vypuknutí 2. svetovej vojny opäť chcel utiecť do Maďar-
ska. Bol však nacistami zabitý v priebehu vojenských operá-
cií a nikto z jeho rodiny neprežil.  
3. Najstarší syn Jechiela Natana – Avigdor Cvi (1884–
1943) bol najprv rabínom v Starom Sączi a po skone otca 
rabínom v Bardejove. Oženil sa so svojou sesternicou, 
dcérou Arie Libuša z Grybowa. V matričných knihách 
v Muszyne vystupuje v rokoch 1923–1926 ako muszyń-
ský rabín. V čase 2. svetovej vojny býval v Nowom Są-
czi. Z geta bol vyvezený v roku 1943 do Bełżca a tam 
zabitý.

                       DYNASTIA BARDIOWSKA / BARDEJOVSKÁ DYNASTIA
I pokolenie Chaim (1793–1876)

II pokolenie
Aron z Nowego Sącza (1826–1903) 

+ Chana Elke Wienberg z Dukli
Baruch z Gorlic (1829–1906) 
+ Pesel Teitelbaum z Sighetu

III pokolenie Rachel Feiga     (zm. w / zm. v 1926 r.) + Mosze (1848–1903)

IV pokolenie
Jechiel Natan (1866–1934) 

+ kuzynka, córka / + sesternica, dcéra Arie Leiba
Samuel 

+ Peschel Lipschitz  
Joszua z Doliny 
(1878–1943)

V pokolenie

Awigdor Cwi (1884-1943 Bełżec)
+ kuzynka, córka / + sesternica, dcéra Arie Leibusza 
z Grybowa [najpierw rabin w Starym Sączu, później 

w Bardiowie
/ najprv rabín v Starom Sączi, neskôr v Bardejove]

Chaim Dow Berisz 
(1891–1972)

+ Sara, córka Josefa Spira 
z Birczy [rabin w Bar-

diowie, gdzie się urodził, 
później w Nowym Jorku

/ rabín v Bardejove, kde sa 
narodil, neskôr 
v New Yorku] 

Chaim Icchak Ajzyk
+ kuzynka 

/ sesternica 
Debora 

Lasza Tetelbaum
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Spomínaný cintorín v Bardejove13 sa v zásade 
v ničom neodlišuje od židovských cintorínov nachádza-
júcich sa na poľsko-slovenskom pohraničí.14 Situova-
ný je na Ulici Ľudovíta Štúra. Najstaršie náhrobky sa 
tu nachádzajú z konca 18. storočia. Cintorín sa v zásade 
delí na dve časti: v 1. sú náhrobky z 19. storočia15 a 2. 
náhrobky z 20. storočia, medzi ktorými možno nájsť 
náhrobky posledných bardejovských Židov. Všetky ná-
pisy v hebrejskom jazyku obsahujú obdobné elementy 
nápisov z pohraničia. Sú to pohrebné formuly, epitetony 
a pochvalné zvraty vyjadrujúce cnosti zosnulého, meno 
zosnulého (spolu s menom otca), dátum smrti podľa ži-
dovského kalendára a záverečná formula. Napríklad: 

1. Sára, dcéra Elimelecha (zomrela v r. 1929) 
                   n” p.1

 hdycxhv hivnj h>ah.2      
h” i hr> trm.3

h” i; lmyla h” vm dycxh ’rh tb.4
ab rdcb ’v, vyb, yyx] l tqb>.5

 ub> >dxb, ymy ’z.6
q” pl u” prt tn>.7

h” bjnt.8

13  Katedra judaistiky Jagelovskej univerzity a Inštitút judaistiky Univerzity 
Komenského v Bratislave pripravujú spoločný projekt inventarizácie tohto cintorína.

14  Cintoríny tohto regiónu iba čakajú na úplnú inventarizáciu. Avšak už 
zbežný pohľad na vybrané objekty prináša určité závery, ktoré počas inventarizačných 
prác musia byť zverifi kované. 

15  V strede tejto časti sa nachádza niekoľko náhrobkov z 18. storočia.

Wspomniany cmentarz w Bardiowie13 w zasadzie 
w niczym nie różni się od żydowskich cmentarzy wystę-
pujących na pograniczu polsko-słowackim14. Położony 
jest przy ulicy Ľudovíta Štura. Znajdują się tutaj naj-
starsze nagrobki z końca XVIII wieku. Cmentarz w za-
sadzie dzieli się na dwie części. W pierwszej występują 
nagrobki z XIX wieku15, zaś w drugiej nagrobki z XX 
wieku, wśród których można znaleźć macewy ostatnich 
bardiejowskich Żydów. Wszystkie inskrypcje w języku 
hebrajskim zawierają podobne elementy do inskrypcji 
z pogranicza. Są to: formuły pogrzebowe, epitety i zwro-
ty pochwalne, obrazujące cnoty zmarłego, imię zmarłego 
(wraz z imieniem ojca), data śmierci według kalendarza 
żydowskiego oraz formuła końcowa. Na przykład:

1. Sara, córka Elimelecha (zm. w 1929 r.) 
                                     n”p.1

hdycxhv hivnj h>ah.2           
h”i hr> trm.3

h”i; lmyla h”vm dycxh ’rh tb.4
ab rdcb ’v, vyb, yyx] l tqb>.5

 ub> >dxb, ymy ’z.6
q”pl u”prt tn>.7

h”bjnt.8

13  Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Judaistiky 
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie przygotowują wspólne przedsięwzięcie 
polegające na inwentaryzacji tego cmentarza. 

14  Cmentarze tego rejonu oczekują dopiero na pełną inwentaryzację. Jednak 
już pobieżne przyjrzenie się wybranym obiektom skłania do pewnych wniosków, któ-
re w trakcie prac inwentaryzacyjnych powinny być zweryfi kowane. 

15  W środku tej części znajduje się kilka nagrobków z XVIII wieku.

Inskrypcje w języku hebrajskim na nagrobku z cmentarza żydowskiego w Bardejowie

Nápisy v hebrejskom jazyku na náhrobku zo židovského cintorína v Bardejove 
Fot. L. Hońdo

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.141   141Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.141   141 2007-12-12   13:27:282007-12-12   13:27:28



142

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

1. Tu została pochowana
2. niewiasta cnotliwa i pobożna.
3. Pani Sara, niech będzie pokój nad nią! 
4.  Córka uczonego, pobożnego, naszego nauczyciela, pana 

i mistrza Elimelecha, niech pokój będzie nad nim!
5.  Która zmarła 6 dnia według porządku „Bo” (nazwa 

paraszy) 
6. 7 dnia w miesiącu szwat
7. roku 68916 według małej rachuby.
8. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!

Podobne (lub te same elementy) zawierają inskrypcje 
z niezachowanych do dzisiaj nagrobków z cmentarza w Za-
kopanem17 oraz nagrobków cmentarza w Nowym Targu. 

Inskrypcje z Zakopanego:
1. Chaja Still (zm. w 1937 r.) 

                                     n”p.1
 hbv>h h>ah.2           

trui lyx t>a hivnjv.3
dcxv hqdj ht>i hlib.4

hmxlmv hrhzn ’ytvjmbv.5
 trm, yldl hntn.6

’yx.7
 h”i dvd lar>y ’vm tb.8

 z”jrt zvmt ’v n”y.9
h”bjnt.10

llyuc ’yx.11
[...].12

1. Tu została pochowana
2. niewiasta poważana
3. i cnotliwa. Kobieta dzielna. Korona 
4.  swojego małżonka. Czyniła dobroczynność 

i miłosierdzie.
5. W przykazaniach była sumienna a swój chleb 
6. dawała biednym. Pani
7. Chaja,
8.  córka naszego nauczyciela Izraela Dawida, pokój 

niech będzie z nim!  
9. Odeszła jej dusza 6 tamuz 69718.

10. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!
11. Chaja Still.
12. [...]

16 Zm. 18 I 1929 r.
17 Cmentarz urządzony był na Bachledzkim Wierchu. W czasie wojny 

Niemcy zniszczyli cały cmentarz. Podane dwa przykłady inskrypcji pochodzą z ar-
chiwalnego zdjęcia; por. H. Jost, Zakopane czasu okupacji (Wspomnienia), Zakopane 
2001, s. 241. 

18 Zm. 15 VI 1937 r. 

1. Tu leží
2. žena cnostná i pobožná.
3. Pani Sára, nech bude pokoj nad ňou! 
4.  Dcéra učenca, nášho pobožného učiteľa, pána a maj-

stra Elimelecha, nech pokoj bude nad ním!
5.  Ktorá zomrela 6. dňa podľa usporiadania „Bo” (názov 

paraše) 
6. 7. dňa v mesiaci švat
7. roku 68916 podľa malej rachuby.
8. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.

Podobné (alebo tie isté elementy) obsahujú nápisy 
z dodnes nezachovaných náhrobkov cintorína v Zakopa-
nom17 a náhrobkov cintorína v Nowom Targu. 

Nápisy zo Zakopaného:
1. Chaja Still (zomrela v roku 1937) 

                   n” p.1
 hbv>h h>ah.2      

trui lyx t>a hivnjv.3
dcxv hqdj ht>i hlib.4

hmxlmv hrhzn ’ytvjmbv.5
 trm, yldl hntn.6

’yx.7
 h” i dvd lar>y ’vm tb.8

 z” jrt zvmt ’v n” y.9
h” bjnt.10

llyuc ’yx.11
[...].12

1. Tu leží
2. žena vážená
3. i cnostná. Žena statočná. Koruna 
4.  svojho manžela. Činila dobročinnosť 

a milosrdenstvo.
5. V prikázaniach bola svedomitá a svoj chlieb 
6. dávala chudobný. Pani
7. Chaja,
8.  dcéra nášho učiteľa Izraela Davida, pokoj nech bude 

s ním! 
9. Odišla jej duša 6. tamuz 69718.

10. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.
11. Chaja Still.
12. [...]

16 Zomrela 18. I. 1929.
17 Cintorín bol zriadený na Bachledzkom Wierchu. V čase vojny Nemci 

zničili celý cintorín. Uvedené dva príklady nápisov pochádzajú z archívnej fotografi e; 
por. H. Jost, Zakopane czasu okupacji (Wspomnienia), Zakopane 2001, s. 241. 

18 Zomrela 15. VI. 1937. 
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2. Chaja Złata Braga  (zm. w 1934 r.) 
                                     u”p.1

 hr>yv hivnj hr>k h>a.2           
hrhzn ’ytvjmb ’d tary.3
hrjb hkmt, yldv, yyni.4
hrm>y; rdb hldg ’ynb.5

 v”mb aualz ’yx trm.6
hkvnxd ’h ’pn l”z i>vhy.7

 q”pl h”jrt tn>.8
 h”bjnt.9

agrb aualz ’yx.10
1. Tu została pochowana
2. niewiasta czysta, cnotliwa i prawa,
3. bogobojna. W przykazaniach sumienna. 
4. Biednych i ubogich wspierała w potrzebie.
5. Swoje dzieci wychowywała na drodze prawości. 
6. Pani Chaja Złata, córka naszego nauczyciela
7.  Jehoszuy, błogosławionej pamięci! Zmarła 5 dnia 

Chanuki
8. roku 69519 według małej rachuby. 
9. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!

10. Chaja Złata Braga.

Przykłady inskrypcji z Nowego Targu:
1. Eliezer Litman Fray (zm. w 1912 r.)

                                     u”p.1           
; lh r>a r>y >ya.2           

hnvmab qciv, ymt; rdb.3
vpk iygym vtybv ’ynb cnrpv.4
r”xh vybyrq vnnvqy vtvm li.5

] amuyl rziyla.6
l”z ayyrp] nxvy r”xh] b.7

 vylck ’b, yn> v”i] b rupn.8
q”pl g”irt.9

 h”bjnt.10
1. Tu pochowany
2. mąż prawy, który chodził 
3. drogą zacności i zajmował się sumiennie 
4.  i żywił swoich synów i swój dom z trudu swych rąk.
5.  Nad jego śmiercią zapłaczą jego krewni. Uczony 

w Torze, pan 
6. Eliezer Litman,
7.  syn uczonego w Torze, pana Jochanana Freya, 

błogosławionej pamięci!
8. Zmarł w wieku 76 lata 2 kislew
9. 67320 według małej rachuby. 

10.  Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!

19  Zm. 7 XI 1934 r.
20  Zm. 12 XI 1912 r.

2. Chaja Złata Braga  (zomrela v roku 1934) 
                   u” p.1      

 hr>yv hivnj hr>k h>a.2      
hrhzn ’ytvjmb ’d tary.3
hrjb hkmt, yldv, yyni.4
hrm>y; rdb hldg ’ynb.5
 v” mb aualz ’yx trm.6

hkvnxd ’h ’pn l” z i>vhy.7
 q” pl h” jrt tn>.8

 h” bjnt.9
agrb aualz ’yx.10

1. Tu leží
2. žena čistá, cnostná a poriadna,
3. bohabojná. V prikázaniach svedomitá. 
4. Biednych podporovala v ťažkej situácii.
5. Svoje deti vychovávala k čestnosti. 
6. Pani Chaja Zlata, dcéra nášho učiteľa
7. Jehošuu, blahej pamäti! Zomrela 5. dňa Chanuki
8. roku 69519 podľa malej rachuby. 
9. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.

10. Chaja Zlata Braga.

Príklady nápisov z Nowého Targu:
1. Eliezer Litman Fray (zomrel v roku 1912)

                   u” p.1      
; lh r>a r>y >ya.2      

hnvmab qciv, ymt; rdb.3
vpk iygym vtybv ’ynb cnrpv.4
r” xh vybyrq vnnvqy vtvm li.5

] amuyl rziyla.6
l” z ayyrp] nxvy r” xh] b.7

 vylck ’b, yn> v” i] b rupn.8
q” pl g” irt.9

 h” bjnt.10
1. Tu leží
2. muž poctivý, ktorý chodil 
3. cestou šľachetnosti a staral sa svedomito 
4. i živil svojich synov i svoj dom z práce svojich rúk.
5.  Nad jeho smrťou zaplačú jeho príbuzní. Učený 

v Tóre, pán 
6. Eliezer Litman, 
7.  syn učeného v Tóre, pána Jochanana Freya, blahej 

pamäti!
8. Zomrel vo veku 76 rokov 2 kislev
9. 67320 podľa malej rachuby. 

10. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.

19 Zomrela 7. XI. 1934. 
20 Zomrel 12. XI. 1912. 
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2. Juta Wildfeuer (zm. w 1929 r.) 
                                     n”p.1           

 h>ah.2           
hllvhmhv hdygnh.3

tb ryypdlyvv huvy ’m.4
, vyb hrupn hml> r”rhk.5
 q”pl u”prt ba, xnm a”y.6

hivnjv hbv>x h>a.7
 ’ynb truiv lyx t>a.8

hdyv ynil h>rp hpk.9
] vybal hxl>.10

 h”bjnt.11
1. Tu została pochowana
2. niewiasta 
3. przywódczyni i sławna. 
4. Pani Juta Wildfeur, córka
5. szanowanego pana, mistrza Szlomo. Zmarła dnia 
6.  11 „pocieszyciela” aw 68921 według małej rachuby.
7. Niewiasta poważana i cnotliwa.
8. Kobieta dzielna i korona jej dzieci.
9. Swoją dłoń wyciągała do biednego a swoją rękę

10. do ubogiego. 
11. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!

21  Zm. 17 VIII 1929 r.

2. Juta Wildfeuer (zomrela v roku 1929) 
                   n” p.1      

 h>ah.2      
hllvhmhv hdygnh.3

tb ryypdlyvv huvy ’m.4
, vyb hrupn hml> r” rhk.5

 q” pl u” prt ba, xnm a” y.6
hivnjv hbv>x h>a.7
 ’ynb truiv lyx t>a.8

hdyv ynil h>rp hpk.9
] vybal hxl>.10

 h” bjnt.11
1. Tu leží
2. žena 
3. vodkyňa a preslávená. 
4. Pani Juta Wildfeur, dcéra
5. váženého pána, majstra Šloma. Zomrela dňa 
6. 11. „tešiteľa” av 68921 podľa malej rachuby.
7. Žena vážená a cnostná.
8. Žena statočná i koruna jej detí.
9. Svoju dlaň ponúkala biednemu a svoju ruku

10. chudobnému. 
11. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.

21  Zomrela 17. VIII. 1929. 

Inskrypcje w języku hebrajskim na nagrobku Juty Wildfeuer z cmentarza żydowskiego w Nowym Targu

Nápisy v hebrejskom jazyku na náhrobku Juty Wildfeuer zo židovského cintorína v Nowom Targu
Fot. L. Hońdo
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Jedynym elementem wyróżniającym zachowane 
inskrypcje hebrajskie na Słowacji jest występowanie na 
nagrobku imienia matki, często bez podania tradycyjne-
go imienia ojca. Jest to szczególnie widoczne w Bratysła-
wie, Stupawie czy Nitrze. Na cmentarzu w Popradzie22 
występuje choćby na nagrobku dra Manasse Schönber-
gera (1889–1927):

                                     n”p.1           
 dbvkmh >yah.2           

’rd h”k.3
 rigribnhi> h>nm.4

h>m h”k] b.5
 ’yyx vma,>v.6

z”prt ba ’h, vyb rupn.7
h”bjnt.8

1. Tu został pochowany
2. mąż znany, 
3. szanowany pan, dr 
4. Manasse Schönberger,
5. syn szanowanego pana Mosze, 
6. a imię jego matki było Chaja.
7. Zmarł 5 dnia aw 687.
8. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!

22  Cmentarz znajduje się pomiędzy ulicą Okrużná a torami kolejowymi. 
Dojazd od ulicy Levočská przy przejeździe kolejowym.

Jediným elementom odlišujúcim zachované heb-
rejské nápisy na Slovensku je uvádzanie mena matky 
na náhrobku, často bez uvedenia tradičného mena otca. 
Je to zvlášť viditeľné v Bratislave, Stupave či Nitre. 
Na cintoríne v Poprade22 je to badatel'né napríklad na ná-
hrobku dr. Manasse Schönbergera (1889–1927):

                   n” p.1      
 dbvkmh >yah.2      

’rd h” k.3
 rigribnhi> h>nm.4

h>m h” k] b.5
 ’yyx vma,>v.6

z” prt ba ’h, vyb rupn.7
h” bjnt.8

1. Tu leží
2. muž známy, 
3. vážený pán, Dr. 
4. Manasse Schönberger,
5. syn váženého pána Mošeho 
6. a meno jeho matky bolo Chaja.
7. Zomrel 5. dňa av 687.
8. Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Bohom.

22  Cintorín sa nachádza medzi Okružnou ulicou a železničnou traťou. 
Prístup je od Levočskej ulice pri železničnom priecestí. 

Hebrajskie inskrypcje na nagrobku dra Manasse Schönbergera na cmentarzu żydowskim w Popradzie
Hebrejské nápisy na náhrobku dr. Manasse Schönbergera na cintoríne v Poprade

Fot. L. Hońdo
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Jednak warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną spra-
wę. Zachowane inskrypcje na nagrobkach wskazują 
na procesy emancypacji i asymilacji Żydów, w wyniku 
których pojawiły się napisy w innych językach niż he-
brajski. Po prostu obok tradycyjnych inskrypcji pojawiły 
się inskrypcje w języku otoczenia. W przypadku gali-
cyjskich Żydów problem ten jest już opisany23. Akultu-

racja w duchu niemieckim dominowała do lat 80. XIX 
wieku. W końcu XIX i na początku XX wieku przewagę 
miała akulturacja polska. Podobne procesy przechodzili 
słowaccy Żydzi. Jednak bardzo wyraźnie widać, że jesz-
cze w okresie międzywojennym dominują inskrypcje 
w języku węgierskim i niemieckim. Świadczy to o tym, 
że słowaccy Żydzi bardzo długo byli raczej Żydami 
austriackimi czy węgierskimi niż słowackimi. Dopiero 
po II wojnie światowej powszechnie występują inskryp-
cje słowackie. Potwierdzają to przykłady z żydowskiego 
cmentarza w Popradzie.

Na wspomnianym już nagrobku M. Schönbergera 
na drugiej stronie znajduje się węgierska inskrypcja:

23  L. Hońdo, Das Verhältnis der Juden in Westgalizien zur polnischen und 
deutschen Kultur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [w:] H. Hecker, W. 
Engel (red.), Symbiose und Traditionsbruch. Deutsch-jüdische Wechselbeziehungen 
in Ostmittel- und Südosteuropa (19.-20. Jahrhundert), Düsseldorf 2003, s. 81–93.

Treba však upozorniť ešte na jednu záležitosť. Za-
chované nápisy na náhrobkoch poukazujú na procesy 
emancipácie a asimilácie Židov, následkom ktorých sa 
objavili nápisy v iných jazykoch než hebrejskom. Jed-
noducho, popri tradičných nápisoch sa objavili nápisy 
v jazyku okolia. V prípade haličských Židov je tento 
problém už popísaný.23 Akulturácia v nemeckom duchu 

dominovala do 80. rokov 19. storočia. Na konci 19. 
i na začiatku 20. storočia mala prevahu poľská akul-
turácia. Podobnými procesmi prešli aj slovenskí Židia. 
Avšak veľmi výrazne vidieť, že ešte v medzivojnovom 
období dominujú nápisy v maďarskom a nemeckom ja-
zyku. Svedčí to o tom, že slovenskí Židia veľmi dlho 
boli radšej Židmi rakúskymi či maďarskými, než slo-
venskými. Až po 2. svetovej vojne sa všeobecne vysky-
tujú slovenské nápisy. Potvrdzujú to príklady zo židov-
ského cintorína v Poprade. 

Na spomínanom náhrobku M. Schönbergera sa 
na druhej strane nachádza maďarský nápis:

23  L. Hońdo, Das Verhältnis der Juden in Westgalizien zur polnischen und 
deutschen Kultur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert,[w:] H. Hecker, W. 
Engel (red.), Symbiose und Traditionsbruch. Deutsch–jüdische Wechselbeziehungen 
in Ostmittel– und Südosteuropa (19.–20. Jahrhundert), Düsseldorf 2003, s. 81–93.

Na drugiej stronie nagrobka dra Manasse Schönbergera na cmentarzu w Popradzie znajduje się węgierska inskrypcja 

Na druhej strane náhrobku dr. Manasse Schönbergera na cintoríne v Poprade sa nachádza maďarský nápis
Fot. L. Hońdo
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1. ITT NYUGSZIK
2. DR. SCHÖNBERGER MANASSE
3. ÜGYVÉD
4. 1889–1927
5. BÉKE PORAIRA!

1. Tu spoczywa
2. dr Schönberger Manasse,
3. adwokat.
4. 1889–1927.
5. Pokój jego prochom!

Bardzo często inskrypcja w języku niemieckim 
uzupełnia inskrypcję w języku hebrajskim. Na przykład, 
na nagrobku Samuela Kleina:

1. Hier ruhet
2. Herr
3. SAMUEL KLEIN
4. aus Batizovce
5. gest. in Košice am. 11 Nov. 1928
6. im 77. Lebensjahre.
7. Friede seiner Asche!

1. Tu spoczywa
2. pan
3. SAMUEL KLEIN
4. z Batizovców.
5. Zmarł w Koszycach 11 listopada 1928
6. w wieku 77 lat.
7. Pokój jego prochom!

1. ITT NYUGSZIK
2. DR. SCHÖNBERGER MANASSE
3. ÜGYVÉD
4. 1889–1927
5. BÉKE PORAIRA!

1. Tu odpočíva
2. Dr. Schönberger Manasse,
3. advokát.
4. 1889–1927.
5. Pokoj jeho telesným pozostatkom!

Veľmi často nápis v nemeckom jazyku dopĺňa nápis 
v hebrejčine. 

Napríklad na náhrobku Samuela Kleina:

1. Hier ruhet
2. Herr
3. SAMUEL KLEIN
4. aus Batizovce
5. gest. in Košice am. 11 Nov. 1928
6. im 77. Lebensjahre.
7. Friede seiner Asche!

1. Tu odpočíva
2. pán
3. SAMUEL KLEIN
4. z Batizoviec.
5. Zomrel v Košiciach 11. novembra 1928
6. vo veku 77 rokov.
7. Pokoj jeho telesným pozostatkom!

Inskrypcje w języku niemieckim na nagrobku Samuela Kleina na cmentarzu w Popradzie

Nápis v nemeckom jazyku na náhrobku Samuela Kleina na cintoríne v Poprade
Fot. L. Hońdo
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Dopiero na powojennej tablicy upamiętniającej za-
mordowanych w Oświęcimiu tekst jest po słowacku:

 
1. n”p (Tu pochowana)          
2. TEREZIA SINGEROVA
3. ROD. POLLAKOVA
4. 1877–1942
5.  h”bjnt (Niech jej dusza będzie związana w węzeł ży-

cia!)
6. IN MEMORIAM
7. DR. MAXMILIAN SINGER MANZEL
8. NAR. 1874
9. ŠTEFAN SINGER SYN

10. NAR. 1900
11. DR. ZOLTÁN SINGER SYN
12. NAR. 1902
13. ELA SINGEROVÁ NEVESTA
14. DOROTTA SINGEROVÁ VNÚČKA
15. ZAHYNULI V OSVIENČIME V ROKU 1942.

Przedstawione przykłady inskrypcji nagrobnych 
na cmentarzach w Bardiejovie, Popradzie, Zakopanem 
i Nowym Targu jednoznacznie pokazują, że granica po-
lityczna nie wpłynęła zasadniczo na kształt tradycyjnych 
żydowskich (hebrajskich) inskrypcji, potwierdzając tezę 
o wspólnocie kulturowej Żydów zamieszkujących pogra-
nicze polsko-słowackie.  

Z drugiej strony mniejszość żydowska na Słowacji 
przeszła podobne procesy emancypacyjne i asymilacyj-
ne jak galicyjscy Żydzi. Jednak wyraźnie widać różnice 
czasowe przeobrażeń. Nawet pojawienie się Słowacji 
na mapie po I wojnie światowej jako części składowej 
państwa czechosłowackiego nie wpłynęło zasadniczo 
na akulturację słowacką. Dominują bowiem w okresie 
międzywojennym inskrypcje węgierskie i niemieckie, 
sugerując, że słowaccy Żydzi nie byli Żydami mieszka-
jącymi na Słowacji, ale Węgrami lub Austriakami. Jed-
nak wyjaśnienie tego faktu wymaga nie tylko omówienia 
historii Słowacji, która w wieku XIX i na początku XX 
stanowiła integralną część monarchii austriackiej, a na-
stępnie austro-węgierskiej, ale także stosunków narodo-
wościowych na jej terenie. 

  

Až na povojnovej tabuli pripomínajúcej zavražde-
ných v Osvienčime je text po slovensky: 

 
1. n” p (Tu pochovaná)     
2. TERÉZIA SINGEROVÁ
3. ROD. POLLAKOVÁ
4. 1877–1942
5.  h” bjnt (Duša bude vzatá do zväzku tých, čo žijú 

s Bohom)
6. IN MEMORIAM
7. DR. MAXMILIÁN SINGER MANŽEL
8. NAR. 1874
9. ŠTEFAN SINGER SYN

10. NAR. 1900
11. DR. ZOLTÁN SINGER SYN
12. NAR. 1902
13. ELA SINGEROVÁ NEVESTA
14. DOROTTA SINGEROVÁ VNUČKA
15. ZAHYNULI V OSVIENČIME V ROKU 1942.

Predstavené príklady náhrobných nápisov na cin-
torínoch v Bardejove, Poprade, Zakopanom a Nowom 
Targu jednoznačne ukazujú, že hranica politická nachá-
dzajúca sa medzi nimi výrazne neovplyvnila podobu tra-
dičných židovských (hebrejských) nápisov, potvrdzujúc 
kultúrnu súdržnosť Židov obývajúcich poľsko-slovenské 
pohraničie.

Na druhej strane, židovská menšina na Slovensku 
prešla podobným emancipačným a asimilačným vývo-
jom ako haličskí Židia. Predsa len výrazne vidieť časo-
vé rozdiely zmien. Dokonca ani objavenie sa Slovenska 
na mape ako súčasti československého štátu po 1. sve-
tovej vojne nevplývalo zásadnejšie na slovenskú akul-
turáciu. V medzivojnovom období dominujú totižto ma-
ďarské a nemecké nápisy, ukazujúc, že slovenskí Židia 
neboli Židmi bývajúcimi na Slovensku, ale Maďarmi či 
Rakúšanmi. Vyjasnenie tohto faktu si však vyžaduje nie-
len prebrať históriu Slovenska, ktoré v 19. a na začiatku 
20. storočia tvorilo integrálnu časť Rakúskej a potom 
Rakúsko-uhorskej monarchie a všetko, čo sa dialo vo 
sfére slovenskej politiky do roku 1918, bolo prijímané vo 
Viedni a potom v Budapešti, ale tiež národnostné vzťahy 
na jeho území.       

Preklad: Miroslav Števik
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Halina Mieczkowska 

Wpływ zapożyczeń na rozwój 
analityzmu w leksyce 
(w ujęciu słowacko-polskim)

1. Obserwacja tendencji rozwojowych w leksyce 
współczesnej w języku słowackim, podobnie jak i w bli-
skim mu typologicznie, kulturowo i geograficznie języku 
polskim, wskazuje m.in. jednoznacznie na zmianę cha-
rakteru słownictwa, w kierunku od typowego dla języ-
ków fleksyjnych, do których należą konfrontowane języ-
ki, słownictwa syntetycznego ku analitycznemu.

Obserwowane przeobrażenia, wcześniej zachodzące 
stopniowo i powoli, w języku współczesnym przybie-
rają coraz większe tempo. Wiążą się nie tyle z leksyką 
ogólną, co ze słownictwem specjalistycznym, głównie 
z zakresu nowoczesnych technologii, w tym informatyki, 
elektroniki, ekonomii, bankowości, w nieco mniejszym 
stopniu  gospodarki i handlu, por.:

słc.: akciová spoločnosť, alternatívna medicí-
na, DVD prehrávač, elektronická hudba, esemesková 
konverzácia, chatová stránka, informačný portál, in-
formačný šum, internetová čitáreň, osobný počítač, 
debetná karta, kreditná karta, spoločnosť s ručením 
obmedzeným; trhové hospodárstvo; strečová látka; 
(ne) štátna škola, umelá inteligencia, vibračný alarm, 
virtuálna čitáreň;

pol.: chatowa pogawędka/pogawędka na chacie, 
firma kateringowa, fundusze unijne, kawiarenka interne-
towa, komputer osobisty, korpus narodowy (leksykalny), 
nośniki elektroniczne, pamięć komputera, pamięć dysko-
wa/dyskietkowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, szkoła (nie) publiczna, sztuczna inteligencja, wirtu-
alny język.

Celem artykułu jest wskazanie przyczyn stosunkowo 
szerokiego zasięgu analitycznych jednostek leksykalnych 
w obydwu konfrontowanych językach współczesnych, 
z uwzględnieniem zachodzących podobieństw i odmien-
ności. Obydwa poddane konfrontacji języki należą do typu 
strukturalnego języków fleksyjnych, charakteryzujących 
się z założenia słownictwem syntetycznym. Podobnie jak 
w wielu  sytuacjach gramatycznych, także w zakresie lek-
syki znajdujemy w ich budowie elementy analityzmu, po-
nieważ tendencja do analityzmu tkwi głęboko w rozwoju 
historycznym tych języków; uwidacznia się już w prasło-
wiańszczyźnie i jest obecna w poszczególnych stadiach roz-

Halina Mieczkowska

Vplyv prevzatí na vývin viacslovných 
pomenovaní v lexike 
(v slovensko-pol'skom aspekte)

1. Pozorovanie vývinových tendencíí v lexike sú-
časného slovenského jazyka, podobne ako v poľskom 
jazyku, ktorý je mu typologicky, kultúrne i geograficky 
blízky, poukazuje okrem iného jednoznačne na zmenu 
charakteru slovnej zásoby smerom od lexiky flektívnych 
jazykov, medzi ktoré patria i tieto porovnávané jazyky, 
teda od jednoslovných pomenovaní k slovnej zásobe 
s viacslovnými pomenovaniami.

Pozorované zmeny, ktoré vo všeobecnosti nastáva-
jú postupne a pomaly, však v súčasnom jazyku naberajú 
čoraz rýchlejšie tempo. Spájajú sa nielen so všeobecnou 
lexikou, ale aj s odbornou lexikou z oblasti moderných 
technológií, najmä informatiky, elektroniky, ekonómie, 
bankovníctva, v menšej miere hospodárstva a obchodu, 
porov.:

slov.: akciová spoločnosť, alternatívna medicína, 
DVD prehrávač, elektronická hudba, esemesková kon-
verzácia, chatová stránka, informačný portál, informač-
ný šum, internetová čitáreň, osobný počítač, debetná kar-
ta, kreditná karta,  spoločnosť s ručením obmedzeným; 
trhové hospodárstvo; strečová látka; (ne) štátna škola,  
umelá inteligencia, vibračný alarm, virtuálna čitáreň;

poľ.: chatowa pogawędka/pogawędka na chacie, 
firma kateringowa, fundusze unijne, kawiarenka interne-
towa, komputer osobisty, korpus narodowy (leksykalny), 
nośniki elektroniczne, pamięć komputera, pamięć dysko-
wa/dyskietkowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, szkoła (nie) publiczna, sztuczna inteligencja, wirtu-
alny język.

Cieľom príspevku je ukázať príčiny pomerne širo-
kého vplyvu viacslovných lexikálnych jednotiek v obi-
dvoch porovnávaných jazykoch vzhľadom na podobnosti 
a odlišnosti, ktoré nastali v týchto jazykoch. Obidva uve-
dené jazyky patria k flektívnemu typu jazykov, pre ktoré 
je v zásade charakteristická slovná zásoba s jednoslov-
nými lexémami. Podobne ako v mnohých gramatických 
prípadoch, i v oblasti lexiky nachádzame v ich štruktúre 
elementy viacslovných pomenovaní, pretože tendencie 
k viacslovným lexémam tkvejú hlboko v historickom vý-
vine týchto jazykov, čo je viditeľné už v praslovanskom 
jazyku a sú prítomné i v jednotlivých etapách vývinu 
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woju zarówno języka słowackiego, jak i polskiego. Uzasadnia 
to fakt, że nie istnieją czyste typy strukturalne, co pozosta-
je zresztą w zgodzie z ewolucyjnym charakterem rozwoju 
językowego, przejawiającym się według M. Honowskiej 
(1990) w rozwoju spiralnym. Stąd też nie dziwi nas stopnio-
wy przyrost w poszczególnych etapach rozwoju elementów 
analitycznych w lekscyce obydwu konfrontowanych języ-
ków, np. notowane od najdawniejszych czasów słownictwo 
religijne, np. słc.: Boh Otec, Matka Božia/Bohorodička; pol.: 
Bóg Ojciec, Matka Boża/Bogurodzica, czy słownictwo ogól-
ne, przy czym należałoby dodać, że jego zakres znaczeniowy 
i stopień adaptacji powodują, że już prawie nie zauważamy 
strukturalnej odmienności tych leksemów, por.:

słc.: cukrová repa; pohánkové krúpy/poohánka; rečové 
orgány; slovné druhy; cestovná kanclária; tlačová konferen-
cia; hojdací kôň; hojdacie kreslo; plážový kôš, kôš na odpadky; 
verejná mienka; mlynček – kávový <na kávu>, mäsový <na 
mäso> mlynček; ročné obdobia; maturitná skúška; maturitné 
vysvedčenie; základna škola;

pol.: biuro podróży; egzamin maturalny; fotel bujany; ka-
sza gryczana; konferencja prasowa; koń na biegunach; kosz 
plażowy, kosz na <do> śmieci; młynek do kawy, do mięsa; na-
rządy mowy; części mowy; opinia publiczna; pory roku; szkoła 
podstawowa; świadectwo dojrzałości; tabliczka czekolady, 
tabliczka mnożenia.

Poza przytoczonymi przykładami zdarzają się sytuacje, 
w których nazwom syntetycznym w języku słc. odpowiadają 
ekwiwalenty analityczne w języku polskim, np. słc.: choro-
bopis, mláťačka, poľnohospodárstvo, ženích; pol.: historia 
choroby, maszyna do młócenia/młockarnia, gospodarstwo 
rolne, pan młody, ale bywają także sytuacje odwrotne, chociaż 
znacznie rzadziej, np. słc.: starý otec, sejací stroj/sejačka; pol.: 
dziadek, siewnik.

Jednak konfrontując przejawy analityzmu językowego 
w okresie np. sprzed połowy minionego wieku i współczes-
nym, należy stwierdzić, że wcześniej tendencja do anality-
zmu uwidaczniała się w sposób umiarkowany, co można 
by tłumaczyć ewolucyjnym charakterem rozwoju języko-
wego. Natomiast o szerokiej skali współczesnych zmian 
decydują także  inne, dodatkowe czynniki językowe i po-
zajęzykowe. Są to zmiany zachodzące w rzeczywistości po-
zajęzykowej, przekładające się na zmianę kształtu systemu 
i poszczególnych podsystemów językowych, a w interesują-
cym nas podsystemie leksykalnym przejawiające się wzro-
stem zapotrzebowania nominatywnego języka i nasileniem 
kontaktów z innymi językami, w tzw. interferencjach języ-
kowych. Potwierdzają to obserwowane tendencje zdążające 

slovenského i poľského jazyka. Odôvodňuje to skutoč-
nosť, že neexistujú štruktúrne čisté typy jazykov, čo je 
v súlade s evolučným charakterom jazykového vývinu, 
ktorý sa podľa M. Honovskej (1990) prejavuje špirálo-
vitým vývinom. Práve preto nás v jednotlivých etapách 
vývinu neprekvapuje ani postupný nárast  viacslovných 
elementov v lexike obidvoch porovnávaných jazykov, 
napr. od najstarších čias zachytená náboženská lexika, 
porov. slov. Boh Otec, Matka Božia/Bohorodička; poľ.: 
Bóg Ojciec, Matka Boża/Bogurodzica, či bežná slovná 
zásoba, pričom treba dodať, že si už takmer nevšímame 
štruktúrnu rozdielnosť týchto lexém, porov.:

slov.: cukrová repa; pohánkové krúpy/poohánka; re-
čové orgány; slovné druhy; cestovná kancelária; tlačová 
konferencia; hojdací kôň; hojdacie kreslo; plážový kôš, 
kôš na odpadky; verejná mienka; mlynček – kávový <na 
kávu>, mäsový <na mäso> mlynček; ročné obdobia; ma-
turitná skúška; maturitné vysvedčenie; základná škola;

poľ.: biuro podróży; egzamin maturalny; fotel bu-
jany; kasza gryczana; konferencja prasowa; koń na bie-
gunach; kosz plażowy, kosz na <do> śmieci; młynek 
do kawy, do mięsa; narządy mowy; części mowy; opinia 
publiczna; pory roku; szkoła podstawowa; świadectwo 
dojrzałości; tabliczka czekolady, tabliczka mnożenia.

Okrem uvedených príkladov sa objavujú i prípady, 
keď jednoslovným pomenovaniam v slovenskom jazyku 
zodpovedajú viacslovné ekvivalenty v poľskom jazyku, 
napr. slov.: chorobopis, mláťačka, poľnohospodárstvo, 
ženích; poľ.: historia choroby, maszyna do młócenia/
młockarnia, gospodarstwo rolne, pan młody, ale obja-
vujú sa aj opačné prípady, hoci sú oveľa zriedkavejšie, 
napr. slov.: starý otec, sejací stroj/sejačka; poľ.: dziadek, 
siewnik. 

Ak však porovnávame prejavy viacslovných lexém 
v období napr. spred polovice minulého storočia a v sú-
časnom období, treba povedať, že v skoršom období 
sa tendencie k viacslovným pomenovaniam prejavujú 
primeraným spôsobom, čo sa dá vysvetliť evolučným 
charakterom jazykového vývinu. O širokej škále súčas-
ných zmien však rozhodujú aj iné ďalšie jazykové i mi-
mojazykové činitele. Sú to zmeny, ktoré nastávajú v mi-
mojazykovej realite, vplývajú na zmenu tvaru systému 
i jednotlivých jazykových subsystémov, a v subsystéme, 
ktorý nás zaujíma, sa prejavujú nárastom nominatívnych 
požiadaviek jazyka i v zintenzívnení kontaktov s inými 
jazykmi, v tzv. jazykových interferenciách. Potvrdzujú 
to pozorované tendencie, ktoré smerujú k internacionali-
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do internacjonalizacji słownictwa oraz powiązane z nimi 
tendencje głównie do intelektualizacji i terminologizacji.

2. Przedmiotowe przeobrażenia we współczesnej 
rzeczywistości pozajęzykowej warunkują zmiany języ-
kowe, wynikające z potrzeby nominacji, które wiążą się 
z nasilającym się coraz bardziej strumieniem słownictwa 
zapożyczanego, w tym często o charakterze analitycz-
nym. Zbadanie stopnia rozpiętości wzajemnych relacji 
pomiędzy słownictwem rodzimym i obcym o charak-
terze analitycznym oraz wykrycie ich mechanizmów 
sprawczych w obydwu konfrontowanych językach sta-
nowi treść niniejszych rozważań.

Osiągnięcia w zakresie poszczególnych dziedzin 
życia gospodarczego i społecznego, a przede wszystkim 
systematyczny rozwój techniki, elektroniki i informatyki 
z jednej strony, wzrost kultury oraz prestiżu i roli nauki 
z drugiej, znajdują odzwierciedlenie w rozwoju bazy lek-
sykalnej języka, nazywającej zarówno bogatą i różnorodną  
rzeczywistość, jak i skomplikowane procesy myślowe.

Jak już stwierdzono w literaturze przedmiotu1, naj-
wyższy stopień precyzji wypowiedzi i efektywności ko-
munikatu językowego zapewniają konstrukcje złożone, 
w których człon podstawowy o znaczeniu ogólnym jest 
dookreślany członami dodatkowymi, specjalizującymi 
się w funkcji wyrażania istotnych/podstawowych cech 
(cel, przeznaczenie, itp.) nazywanego desygnatu, a zna-
czenie całej konstrukcji przejawia się nie tylko w samej 
nominacji, ale i we wzajemnej zależności semantycznej 
członów. Zatem rola konstrukcji analitycznych w proce-
sie nominacji językowej, bardziej precyzyjnych i jedno-
znacznych wobec nazywanych desygnatów, powoduje 
potrzebę ich tworzenia. Ten tak istotny czynnik, wspie-
rany możliwością analogii derywacyjnej do napływające-
go na dużą skalę słownictwa obcego, często o budowie 
złożonej (leksemów analitycznych), staje się przyczyną 
powstawania obserwowanych w języku słowackim i pol-
skim analityzmów leksykalnych rodzimych, a jeszcze 
częściej opartych na podstawach mieszanych, pochodze-
nia obcego i rodzimych. Znajduje także wsparcie w obec-
nej w kanonie leksykalnym, być może na niewielką ska-
lę, analitycznej leksyce rodzimej. Ważną rolę odgrywa 
prawdopodobnie także czynnik stylistyczny, związany 
z dyferencjacją poszczególnych odmian funkcjonalnych 
języka, odpowiednio do ich przeznaczenia i charakteru. 
Charakteryzując się pełną ekwiwalencją i precyzją zna-
czeniową wobec desygnatów, analityzmy zapewniają wy-
soki stopień jednoznaczności i wyrazistości, połączonej 
z oficjalnością i neutralnością wypowiedzi.

1 Por. artykuł H. Mieczkowskiej Analityzmy leksykalne w ujęciu słowa-
cko-polskim (2006 a) i podaną tam literaturę. 

zácii slovnej zásoby a s nimi sú spojené i tendencie inte-
lektualizácie a terminologizácie.

2. Objektívne zmeny v súčasnej mimojazykovej 
realite podmieňujú jazykové zmeny, ktoré vyplývajú 
z potreby nominácie a  ktoré sa spájajú s čoraz inten-
zívnejším prúdom prevzatej slovnej zásoby, ktorá má 
často viacslovný charakter. Preskúmanie stupňa roz-
sahu vzájomných vzťahov medzi domácou lexikou 
a cudzou slovnou zásobou viacslovného charakteru, 
ako aj odhalenie mechanizmov, ktoré ich spôsobujú 
v obidvoch porovnávaných jazykoch, je predmetom 
týchto úvah.

Výdobytky v jednotlivých oblastiach hospodárske-
ho i spoločenského života, ale najmä systematický roz-
voj techniky, elektroniky a informatiky na jednej strane, 
na druhej strane rozvoj kultúry a významu i úlohy vedy 
sa odzrkadľujú vo vývoji lexikálnej bázy jazyka, ktorá 
pomenúva rovnako bohatú a rôznorodú skutočnosť, ale 
i komplikované myšlienkové procesy.

Ako už bolo uvedené v predmetnej literatúre1, 
najvyšší stupeň precíznosti výpovede a efektívnosti ja-
zykového komunikátu zabezpečujú zložené konštruk-
cie,  ktorých základný člen so všeobecným významom 
je bližšie určený ďalšími členmi, ktoré sa špecializu-
jú na funkciu vyjadrovania podstatných/základných 
vlastností (cieľ, určenie atď.) pomenúvaného denotátu 
a význam celého výrazu sa prejavuje nielen v samotnej 
nominácii, ale aj vo vzájomnej sémantickej závislosti 
členov. Teda úloha viacslovných výrazov v procese ja-
zykovej nominácie, ktoré sú precíznejšie  a jednoznač-
nejšie vzhľadom na denotát, vyvoláva potrebu ich tvo-
renia.  Tento veľmi dôležitý príčinný činiteľ, ktorý vo 
veľkom meradle podporuje derivačnú analógiu pri-
chádzajúcej cudzej slovnej zásoby, často so zloženou 
stavbou <viacslovných lexém>, sa stáva dôležitým 
základom pre vznik domácich lexikálnych zložených 
pomenovaní v slovenskom i poľskom jazyku, častejšie 
sa však opiera o zmiešané základy cudzieho i domá-
ceho pôvodu. Oporu, hoci v menšej miere, nachádza 
aj v lexikálnom kánone viacslovných lexém všeobec-
nej slovnej zásoby. Dôležitú úlohu zohráva pravdepo-
dobne aj štylistický činiteľ spojený s diferenciáciou 
jednotlivých funkčných modifikácií jazyka vzhľadom 
na ich určenie a charakter. Viacslovné lexémy zabez-
pečujú vysoký stupeň jednoznačnosti a jasnosti, je pre 
ne charakteristická úplná ekvivalencia a významo-
vá precíznosť vzhľadom na denotát, ktorá je spojená 
s oficiálnosťou i neutrálnosťou výpovede.

1 Por. článok H. Mieczkowskej Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-
polskim (2006 a), i tam uvedenú literatúru.
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2.1. W obydwu konfrontowanych językach współ-
czesnych obserwujemy, poza zapożyczeniami w formie 
pojedynczych leksemów, napływ zapożyczeń złożonych 
formalnie, tzn. analitycznych (wielowyrazowych) jedno-
stek leksykalnych, por.:

słc.: Big Brother, blue jeans, compact disc, disc 
jockey/diskdžokej, disco polo/discopolo, faux pas, five 
o’ clock (tea), heavy metal, last minute, -s/lastminute, 
long pley, music shop, personal computer, public rela-
tions, public school, shopping centre, sex shop/sex-shop, 
armi shop/armishop, virtual reality;

pol.: al dente wł.2, baby-sitter/-ka, disc jockey, first 
lady ang. amer., garden party, heavy metal, homo sovieticus, 
hot dog, hot line, intelligence quotient, joint venture, last 
minute, living room, mariage blanc fr., mass media, native 
speaker, public relations, reality show, second hand/second-
hand, sex shop/sex-shop, shoping center, snack bar, vacatio 
legis, visiting professor; 

Zdarzają się także sytuacje, zarówno wśród zapoży-
czeń starszych (łacińskich), jak i młodszych (z języków 
europejskich), kiedy zapożyczenia złożone zyskują sobie 
w języku biorcy ekwiwalenty w formie leksemów prostych, 
wyrażanych najczęściej derywatami złożonymi, por.:

curriculum vitae, disc jockey, fata morgana → słc.: ži-
votopis, diskdžokej/diskotekátr, fatamorgána; pol.: życiorys, 
dyskdżokej, fatamorgana.

Analiza pod kątem liczebności, zasięgu, stopnia fre-
kwencji i sposobów przejmowania zapożyczeń, głównie 
z języka angielskiego, odnotowanych w obydwu konfron-
towanych językach współczesnych, potwierdza wysoki 
stopień nasilenia ich budowy w języku biorcy. Korzystanie 
ze wzorów angielskich, poza zapożyczaniem gotowych 
konstrukcji w postaci licznie przytoczonych cytatów, 
przejawia się również w formie kalek językowych, istnie-
jących w języku biorcy jako jedyny rodzaj zapożyczenia, 
ewentualnie jako formy wariantywne obok przeniesio-
nych leksemów zapożyczonych w postaci oryginalnej. 
W zanalizowanym materiale językowym wpływ zapoży-
czeń na wzbogacanie leksyki obydwu konfrontowanych 
języków uwidacznia się częściej w tworzeniu ekwiwa-
lentów rodzimych o postaci wiernych kopii zapożyczeń 
przejętych w formie cytatów, opartych na ich schematach 
składniowych, ewentualnie składniowo-semantycznych,
por.: słc.: šetrič obrazovky ← screen saver, vyskakovacie 

2 W podawanych obecnie i poniżej przykładach zapożyczeń pochodzenia 
nie oznacza się przy przykładach angielskich i łacińskich, jako najczęstszych; znaczy 
się je natomiast przy zapożyczeniach pozostałych.

2.1. V obidvoch súčasných porovnávaných jazy-
koch pozorujeme okrem prevzatí vo forme jednotli-
vých lexém aj príliv prevzatí formálne zložených, tzn. 
viacslovných lexikálnych jednotiek, porov.:

slov.: Big Brother, blue jeans, compact disc, disc 
jockey/diskdžokej, disco polo/discopolo, faux pas, five o’ 
clock (tea), heavy metal, last minute, -s/lastminute, long 
pley, music shop, personal computer, public relations, 
public school, shopping centre,  sex shop/sex-shop, armi 
shop/armishop, virtual reality;

poľ.: al dente wł.2,  baby-sitter/-ka, disc jockey, first 
lady ang. amer., garden party, heavy metal, homo sovieti-
cus, hot dog, hot line, intelligence quotient, joint venture, 
last minute, living room, mariage blanc fr., mass media, 
native speaker, public relations, reality show, second 
hand/second-hand, sex shop/sex-shop, shoping center, 
snack bar, vacatio legis, visiting professor, atď. 

Objavujú sa však aj prípady, rovnako medzi staršími 
(latinskými) prevzatiami, ako aj novšími (z európskych 
jazykov), keď zložené prevzatia získavajú v preberajú-
com jazyku  ekvivalenty vo forme jednoslovných lexém, 
ktoré sú vyjadrené najčastejšie zloženými slovami, por.:

 
curriculum vitae, disc jockey, fata morgana → slov.: 

životopis, diskdžokej/diskotekár,  fatamorgána; poľ.: 
dyskdżokej, życiorys, fatamorgana.

Analýza preberania prevzatí – hlavne z anglické-
ho jazyka – vzhľadom na počet, vplyv, stupeň výskytu 
a spôsoby preberania, ktoré boli zaregistrované v obi-
dvoch porovnávaných jazykoch, potvrdzuje vysoký 
stupeň intenzity týchto výrazov v preberajúcom ja-
zyku. Využívanie anglických vzorov, okrem prevzatí 
hotových pomenovaní v podobe početne uvedených 
citátov, sa prejavuje rovnako vo forme jazykových kal-
kov, ktoré existujú v preberajúcom jazyku ako jediný 
druh prevzatí, prípadne ako variantné formy popri pre-
nesených zapožičaných lexémach v pôvodnej podobe. 
V analyzovanom jazykovom materiáli sa vplyv prev-
zatí na obohacovanie lexiky obidvoch porovnávaných 
jazykov prejavuje častejšie v tvorení domácich ekviva-
lentov v podobe verných kópií prevzatí prebratých vo 
forme citátov, ktoré sú založené na ich syntaktických, 
prípadne sémanticko-syntaktických schémach, por.: 
šetrič obrazovky ← screen saver, vyskakovacie okno
← pop-up window, Big Brother ← Veľký brat, atď., 

2 V týchto aj dàlšich príkladoch prevzatí sa pôvod pri anglických a la-
tinských príkladoch ako najčastejších neoznačuje; označuje sa však pri ostatných 
prevzatiach.
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okno ← pop-up window, Big Brother ← Veľký brat itp., 
ale zdarzają się również sytuacje, kiedy w języku biorcy 
przyjmuje się jako jednostka leksykalna oryginalna forma 
zapożyczenia, np. w jęz. pol.: hot dog, last minute, nati-
ve speaker, public relations. Stopień adaptacji leksemów 
zapożyczonych w języku biorcy zależy od wielu czynni-
ków, w tym m.in. od stylu i odmiany funkcjonalnej języka, 
do której przynależą oraz referencji do desygnatu, do któ-
rego odsyłają, i klasyfikacji owego desygnatu w uniwer-
sum pozajęzykowym, np. referent aktualny (przedmiot 
w świecie rzeczywistym) albo referent intencjonalny 
(obraz mentalny u użytkownika) itp. Stąd też przytoczone 
ekwiwalenty rodzime charakteryzują się różnym stutusem 
leksykalno-gramatycznym. U większości z nich z czasem 
obok postaci oryginalnych, np. vacatio legis, tłumaczo-
nych formą opisu ‘okres pomiędzy ogłoszeniem a wej-
ściem w życie aktu prawnego’, pojawiają się ich ekwiwa-
lenty rodzime, np. vacatio legis → próżnowanie ustawy, 
które dopiero muszą się zadomowić, zanim  ewewntualnie 
uzyskają, lub uzyskały, status leksemu złożonego w języ-
ku literackim. Dotyczy to zarówno zapożyczeń z okresu 
współczesnego, por.:

w jęz. słc.:
forma zapożyczona dodatkowa forma 

ekwiwalentna 

Big Brother  Veľký brat
compact disc  kompaktná platňa/cédečko
disc jockey/diskdžokej diskotekár 
heavy metal metalová hudba 
last minute, -s/lastminute posledná chvíľa/-é chvíle
personal computer  osobný počítač, osobný
 kompjúter kol.
public relations  PR [píár]
public school štátna škola 
virtual reality  virtuálna realita

w jęz. pol.:
forma zapożyczona dodatkowa forma 

ekwiwalentna

al dente wł.  na półtwardo
baby-sitter/-ka opiekun/-ka do dziecka/do dzieci
first lady ang. amer. pierwsza dama
garden party  przyjęcie ogrodowe
hot line  gorąca linia
intelligence quotient iloraz inteligencji
last minute  ostatnia chwila, ostatnie

chwile
public relations  tworzenie wizerunku/

/wizerunek na zewnątrz
second hand/second-hand  odzież 

z drugiej ręki, używana

ale objavujú sa aj prípady, keď sa v preberajúcom jazyku 
prijíma ako lexikálna jednotka originálna podoba prevza-
tia, napr. v poľskom jazyku hot dog, last minute, native 
speaker, public relations. Stupeň adaptácie prevzatých 
lexém v preberajúcom jazyku závisí od mnohých čini-
teľov, okrem iného aj od štýlu a flexie jazyka, do ktorej 
patria, ako aj referencií k denotátu, na ktorý odkazujú 
i klasifikácii daného denotátu v mimojazykovom univer-
ze, napr. aktuálny referent (predmet v skutočnom svete) 
alebo intencionálny referent (mentálny obraz u používa-
teľa), atď. Práve preto je aj pre uvedené domáce ekviva-
lenty charakteristický rôzny lexikálno-gramatický status. 
U väčšiny z nich postupom času okrem pôvodných po-
dôb, napr. vacatio legis, ktoré sa prekladajú formou opisu 
ako ‘okres pomiędzy ogło szeniem a wejściem w życie 
aktu prawnego’(obdobie medzi zverejnením a vstúpením 
do platnosti právneho dokumentu), objavujú ich domáce 
ekvivalenty, napr. vacatio legis → próżnowanie ustawy, 
ktoré sa musia ešte len udomácniť v úze, kým prípadne 
získajú alebo už získali status zloženej lexémy v spisov-
nom jazyku. Týka sa to aj prevzatí zo súčasného obdobia, 
porov.:

v slov. jazyku:
forma prevzatia  ďalšia ekvivalentná forma
Big Brother  Veľký brat
compact disc  kompaktná platňa/cédečko
disc jockey/diskdžokej diskotekár 
heavy metal metalová hudba 
last minute, -s/lastminute posledná chvíľa/-é chvíle
personal computer  osobný počítač, osobný

kompjúter kol.
public relations  PR [píár]
public school štátna škola 
virtual reality  virtuálna realita

v poľ. jazyku:
forma prevzatia  ďalšia ekvivalentná 

forma

al dente wł.  na półtwardo
baby-sitter/-ka opiekun/-ka do dziecka/do dzieci
first lady ang. amer. pierwsza dama
garden party  przyjęcie ogrodowe
hot line  gorąca linia
intelligence quotient iloraz inteligencji
last minute  ostatnia chwila, ostatnie

chwile
public relations  tworzenie wizerunku/

wizerunek na zewnątrz
second hand/second-hand  (odzież) 

z drugiej ręki, używana
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jak i zapożyczeń wcześniejszych, por.:

w jęz. słc.
corpus delicti   usvedčujúci predmet, 

dôkaz
curriculum vitae  životopis
dolce vita wł.  sladký život
five o’ clock (tea)  čaj o piatej 
grand prix fr.  veľká cena  
ideé fixe fr.  fixná idea; lajtmotív; 

w jęz. pol.:
corpus consulaire fr. korpus konsularny
corpus diplomatique fr. korpus dyplomatyczny
curriculum vitae życiorys ‘bieg życia’
iure caduco prawem kaduka
ius primae noctis  prawo pierwszej nocy
lusus nature wybryk natury

Zdarzają się jednak sytuacje, w których zapożycze-
nia pozostają tylko w postaci oryginalnej, tłumaczonej 
na potrzeby użytkowników poprzez opis, np. w jęz. słc.: 
desktop publishing ‘vydávanie malých nákladov pomo-
cou počítača’, armi shop/armishop ‘obchod s vojenskými 
výrobkami, pomockami‘; w jęz. pol.: fund rasing/fund-
rasing ‘pozyskiwanie pieniędzy od sponsorów’, homo 
sovieticus ‘człowiek ukształtowany przez system ko-
munistyczny’ joint venture ‘współpraca przedsiębiorstw 
krajowych z partnerami zagranicznymi’.

Innym wspólnym dla obydwu języków mechani-
zmem tworzenia jest derywacja semantyczna, polegają-
ca na wprowadzaniu do znaczenia wyrazów tekstowych 
analityzmu modyfikacji znaczeniowych, np.: surfovať 
po sieti: surfować po internecie (w sieci).

2.2. Podobnie jak w słownictwie rodzimym, 
w leksyce opartej na mechanizmach zapożyczeń spoty-
kamy również konstrukcje hybrydalne. Należą do nich 
konstrukcje powstałe w wyniku zestawienia dwóch lek-
semów obcych o odmiennym rodowodzie, np. odnoto-
wane w języku polskim wł. amer.: pizza party, spagheti 
western, albo zestawiania wyrazów rodzimych z obcymi, 
konkretnie angielskimi, w konstrukcjach analitycznych 
typu:

a) oryginalny wyraz angielski zestawiony z wyra-
zem rodzimym słowackim, np.:

comeback magnetických pamätí, diskový storage 
priestor, double balenie3, hand free telefonovanie, high-
tech riešenia, handsfree príslušenstvo, okruhovo prepojené

3 Niniejszy przykład, jak i kilka niżej przytoczonych, zaczerpnięte zostały 
z artykułu O. Orgoňovej i J. Bakošovej Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov 
ich včleňovania do systému slovenčiny (Orgoňová O., Bakošová J., 2005).

ako aj skorších prevzatiach, porov.:

v slov. jazyku:
corpus delicti  usvedčujúci predmet, 

dôkaz
curriculum vitae  životopis
dolce vita wł.  sladký život
five o’ clock (tea)  čaj o piatej 
grand prix fr.  veľká cena  
ideé fixe fr.  fixná idea; lajtmotív; 

v poľ. jazyku 
corpus consulaire fr. korpus konsularny
corpus diplomatique fr. korpus dyplomatyczny
curriculum vitae życiorys ‘bieg życia’
iure caduco prawem kaduka
ius primae noctis  prawo pierwszej nocy
lusus nature wybryk natury

Vyskytujú sa však aj prípady, keď prevzatia zostávajú 
len v originálnej podobe preloženej pre potreby používateľa 
formou opisu, napr. v slovenskom jazyku desktop publishing 
‘vydávanie malých nákladov pomocou počítača’, armi shop/
armishop ’obchod s vojenskými výrobkami, pomôckami’; 
v poľskom jazyku: fund rasing/fund-rasing ‘pozyskiwanie 
pieniędzy od sponsorów’, homo sovieticus ‘człowiek uksz-
tałtowany przez system komunistyczny’ (človek sformovaný 
komunistickým systémom); join venture ‘współpraca przed-
siębiorstw krajowych z partnerami zagranicznymi’ (spolu-
práca domácich podnikov so zahraničnými partnermi).

Iným spoločným mechanizmom tvorenia pre oba ja-
zyky je sémantická derivácia, ktorá spočíva v zavádzaní 
analytických prvkov významových modifikácií do texto-
vých výrazov, napr.: surfovať po sieti: surfować po inter-
necie (w sieci).

2.2. Podobne ako v domácej slovnej zásobe aj v le-
xike opierajúcej sa o mechanizmus prevzatí sa stretávame 
s hybridnými pomenovaniami. Patria medzi ne pomeno-
vania, ktoré vznikli ako výsledok zloženia dvoch cudzích 
lexém s odlišným pôvodom, napr. v poľskom jazyku za-
chytené tal. amer.: pizza party, spagheti western, alebo 
kombinácie domácich výrazov s cudzími – konkrétne 
s anglickými výrazmi – v konštrukciách typu:

a) originálny anglický výraz kombinovaný s domá-
cim slovenským výrazom, napr.: 

comeback magnetických pamätí, diskový stora-
ge priestor, double balenie3, hand free telefonovanie, 
high-tech riešenia, handsfree príslušenstvo, okruhovo 

3 Tento, ako aj niekoľko ďalších príkladov bolo vybratých z článku 
O. Orgoňovej a J. Bakošovej Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňo-
vania do systému slovenčiny (Orgoňová O., Bakošová J., 2005).
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dáta (Circuit Switched data), online katalóg, perma-
nentný/trvalý make-up, pošta spam, surround procesor, 
upgrade siete, systémy s časovým delením (Time Devisi-
on Multiple Access),

b) wyraz angielski zaadoptowany na poziomie mor-
fologicznym (słowotwórczym i fleksyjnym), niekiedy 
również ortograficznym, zestawiony z wyrazem rodzi-
mym słowackim: 

backbonová sieť, bannerová slepota, errorný disk, 
holdingová spoločnosť, leasingová spoločnosť, liftingový 
krém, paketová komunikácia, sharewarové okienko, spa-
mová explózia, softvérová kriminalita4,

c) akronim nazwy obcej (najczęściej angielskiej), po-
wstały w wyniku skrócenia (abrewiacji), zestawiony z wy-
razem rodzimym słowackim: DVD-prehrávač→/DVD 
prehrávač (→ dévédéčko), CD prehrávač (→ cédéčko)5,

d) oraz konstrukcje nieco starsze o stabilnym statu-
sie językowym, w członach których już (prawie) nie od-
czuwamy obcego pochodzenia, np.: 

cezhraničná [euroregionálna, dvojstranná (bila-
terálna), mnohostranná (multiraterálna)] spolupráca 
(kooperácia), dezintegračné tendencie, diachronná ja-
zykoveda, federatívny štát, liečba inhaláciou, slovesná 
flexia, štýlová diferenciácia jazyka; pol.: współpraca 
(kooperacja) transgraniczna [euroregionalna, dwustron-
na (bilateralna), wielostronna], tendencje dezintegracyj-
ne, językoznawstwo diachroniczne, państwo federacyjne, 
leczenie inhalacyjne, składnia semantyczna, fleksja cza-
sownika, stylistyczna dyferencjacja języka.

Wśród odnotowanych konstrukcji hybrydalnych 
powstałych na bazie zapożyczeń zdarzają się także ana-
lityzmy o zakłóconej strukturze semantycznej. Ich nielo-
giczność semantyczna może wynikać ze słabej znajomoś-
ci/albo z nieznajomości języka dawcy, w tym przypadku 
angielskiego, np.: przejęte konstrukcje angielskie free 
mail, free softvér w wyniku niedostatecznej znajomości 
języka angielskiego w języku słowackim przetłumaczone 
zostały jako: ‘voľná/slobodná pošta’ zamiast ‘bezplatná 
elektronická pošta’, ‘voľný softvér’ zamiast ‘bezplatný 
softvér’, co w konsekwencji doprowadziło do powsta-
nia analityzmów: voľná/slobodná pošta, voľný softvér, 
zamiast bezplatná elektronická pošta, bezplatný softvér, 
opartych na złamaniu zasad łączliwości semantyczno-
-leksykalnej.

4  Większość przykładów przytoczonych w p. a) i b) pochodzi z artykułu 
V. Nemčokovej, D. Oroszovej, Anglicizmy v profesionálnej komunikácii v oblasti in-
formčných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Košice, s. 73, wydanego 
nakładem wewnętrznym uniwersytetu. 

5  Obydwa przykłady przytoczone w p. c) zaczęrpnięte zostały ze źródła 
podanego w przypisie 3.

prepojené dáta (Circuit Switched data), online katalóg, 
permanentný/trvalý make-up, pošta spam, surround pro-
cesor, upgrade siete, systémy s časovým delením (Time 
Devision Multiple Access),

b) anglický výraz adaptovaný v morfologickej ro-
vine (slovotvornej i flektívnej), niekedy aj ortografickej, 
ponechaný s domácim slovenským výrazom:

backbonová sieť, bannerová slepota, errorný disk, 
holdingová spoločnosť, leasingová spoločnosť, liftingový 
krém, paketová komunikácia, sharewarové okienko, spa-
mová explózia, softvérová kriminalita4,

c) akronym cudzieho názvu (najčastejšie anglické-
ho), ktorý vznikol ako výsledok skrátenia (abreviácie) 
ponechaný s domácim slovenským výrazom: DVD-pre-
hrávač→/DVD prehrávač (→ dévédéčko), CD prehrá-
vač (→ cédéčko)5,

d) ako aj trošku staršie výrazy so stabilným jazy-
kovým statusom, v týchto členoch už (takmer) necítime 
cudzí pôvod, napr.:

cezhraničná [euroregionálna, dvojstranná (bila-
terálna), mnohostranná (multiraterálna)) spolupráca  
(kooperácia), dezintegračné tendencie, diachrónna jazy-
koveda, federatívny štát, liečba inhaláciou, slovesná fle-
xia, štýlová diferenciácia jazyka; poľ.: współpraca (ko-
operacja) transgraniczna [euroregionalna, dwustronna 
(bilateralna), wielostronna], tendencje dezintegracyjne, 
językoznawstwo dichroniczne, państwo federacyjne, lec-
zenie inhalacyjne, składnia semantyczna, fleksja  czaso-
wnika, stylistyczna dyferencjacja języka.

Medzi zaznamenanými hybridnými pomenova-
niami, ktoré vznikli na základe prevzatí, sa objavujú 
aj pomenovania s narušenou sémantickou štruktúrou. 
Ich sémantická nelogickosť môže vyplývať zo slabej 
znalosti/alebo neznalosti odovzdávajúceho jazyka, 
v tomto prípade anglického jazyka, napríklad prevza-
té anglické pomenovania free mail, free softver boli 
ako výsledok nedostatočnej znalosti anglického jazy-
ka po slovensky preložené ako ‘voľná/slobodná pošta’ 
namiesto ‘bezplatná elektronická pošta’, ‘voľný soft-
vér’ namiesto ‘bezplatný softvér’, čoho dôsledkom bol 
vznik viacslovných pomenovaní voľná/slobodná pošta, 
voľný softvér – namiesto bezplatná elektronická pošta, 
bezplatný softvér’, ktoré sú založené na porušovaní zá-
sad sémanticko-lexikálnej spájacej schopnosti.

4 Väčšina uvedených príkladov  v bode a) a b) pochádza z článku V. 
Nemčokovej, D. Oroszovej, Anglicizmy v profesionálnej komunikácii v oblasti infor-
mačných technológií, Technická univerzita v Košiciach, Košice, s. 73, vydané vnútor-
ným nákladom univerzity.

5 Obidva uvedené príklady v bode c) sú z prameňa, ktorý je uvedený v po-
známke číslo 3.
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Jednak konstrukcje hybrydalne powstałe w wyniku 
błędnego kalkowania powodują efekt odwrotny od za-
mierzonego, ponieważ zamiast usprawniać i ułatwiać 
proces komunikacji, doprowadzają do nieporozumień 
i błędów w odbiorze. Świadczą ponadto o niedbałości 
językowej, a niekiedy nadmiernej chęci wykazania się 
znajomością języka obcego (angielskiego) czy świato-
wych trendów rozwojowych w rzeczywistości pozaję-
zykowej i językowej.

3. Obserwowany w konfrontowanych językach 
współczesnych napływ leksyki obcojęzycznej, w tym 
leksykalnych jednostek złożonych, jak już podkreślono 
głównie z języka angielskiego, znajduje wytłumaczenie 
nie tylko w przeobrażeniach rzeczywistości pozajęzy-
kowej i w związanych z tym zmianach leksykalnych. 
Wykorzystuje istniejące już wzorce formalne rodzime, 
ale i obce, w tym wypadku w postaci zapożyczonych 
jednostek analitycznych, stanowiąc kontynuację proce-
su zapożyczeń złożonych, głównie z języka łacińskiego, 
we wcześniejszych okresach rozwojowych. Porównajmy 
zapożyczenia odnotowane we wcześniejszym okresie 
rozwoju  konfrontowanych języków:

w jęz. słc.:
a prima vista wł.6; carta blanca, carte blanche fr.; 

corpus delictti; in perpetuum memoriam, in statu quo 
(ante), liberum veto; omni jure, omni tempore; omnium 
consensu; optimus inter optimos;

w jęz. pol.: 
aqua minerale; a prima vista wł.; camera obscura/

kamera obskura; corpus delicti; curriculum vitae; doctor 
honoris causa; dolce vita; homo sapiens; pluralis maie-
staticus; prima aprillis; tabula rasa; venia legendi.

4. Powstałe w wyniku zarysowanych mechanizmów 
językowych nowe jednostki leksykalne, poza zmianą 
struktury systemu leksykalnego języka, wzbogacają jego  
bazę leksykalną, a ponadto wtapiając się w jego system, 
stają się motorem dalszych przeobrażeń. Jako jednostki 
zaadaptowane w uzusie i normie językowej z czasem 
podlegają prawu ekonomii językowej, umożliwiającemu 
w drodze derywacji ujemnej, uniwerbizacji albo kompo-
zycji przekształcenie się w konstrukcje leksykalne pro-
ste, syntetyczne, por. :

słc. vebová stranka → veb, platobná karta → kar-
ta, fair-play, → fér/fair, heavy metal → metal, metalová 
hudba, fata morgana → fatamorgána; pol.: blue jeans → 
dżins/jeans, karta płatnicza → karta, kuchenka mikrofa-
lowa → mikrofal (ówk) a, telefon komórkowy → komór 
(k) a, disc jockey → dyskdżokej.

6 Por. przypis 2.

Avšak hybridné pomenovania, ktoré vznikli ako vý-
sledok chybného kalkovania, vyvolávajú opačný efekt 
ako bol zámer, pretože namiesto upraviť a zjednodušiť 
proces komunikácie spôsobujú nedorozumenia a chyby 
pri percepcii. Okrem toho svedčia o jazykovej nedban-
livosti a niekedy nadmiernej horlivosti ukázať ovládanie 
cudzieho (anglického) jazyka či ovládanie svetových 
trendov  vývinu jazykovej a mimojazykovej skutočnosti.

3. Pozorovaný príliv cudzojazyčnej lexiky v po-
rovnávaných jazykoch, najmä zložených lexikálnych 
jednotiek, ako už bolo zdôraznené – hlavne z anglic-
kého jazyka, nachádza vysvetlenie nielen v zmene mi-
mojazykovej skutočnosti, ale aj v lexikálnych zmenách, 
ktoré sú s tým spojené. Využíva už existujúce formálne 
domáce alebo cudzie vzorce, v tomto prípade v podobe 
prevzatých viacslovných lexikálnych jednotiek, a te-
da je kontinuá ciou procesu zložených prevzatí hlavne 
z latinského jazyka v skorších vývinových obdobiach. 
Porovnajme prevzatia zaznamenané v skoršom období 
vývinu konfrontovaných jazykov:

v slovenskom jazyku:
a prima vista wł.6; carta blanca, carte blanche fr.; 

corpus delictti; in perpetuum memoriam, in statu quo 
(ante), liberum veto; omni jure, omni tempore; omnium 
consensu; optimus inter optimos;

v poľskom jazyku:
aqua minerale; a prima vista wł.; camera obscura/

kamera obskura; corpus delicti; curriculum vitae; doctor 
honoris causa; dolce vita; homo sapiens; pluralis maie-
staticus; prima aprillis; tabula rasa; venia legendi.

4. Nové lexikálne jednotky, ktoré vznikli na zákla-
de načrtnutých jazykových mechanizmov okrem zmeny 
štruktúry lexikálneho systému rozširujú a obohacujú jeho 
lexikálnu bázu,  okrem toho vplývajú i na tento systém, 
stávajú sa hnacím motorom ďalších jeho zmien. Ako 
adaptované jednotky v úze i v jazykovej norme postu-
pom času podliehajú zákonom jazykovej ekonómie, kto-
rá umožňuje pomocou bezafixálnej derivácie, univerbi-
zácie alebo kompozície zmenu na jednoduché lexikálne 
konštrukcie – jednoslovné pomenovania, porov.:

slov. vebová stránka → veb, platobná karta → kar-
ta, fair-play, → fér/fair, heavy metal → metal, metalová 
hudba, fata morgana → fatamorgána; poľ.: blue jeans 
→  dżins/jeans, karta płatnicza → karta, kuchenka mik-
rofalowa → mikrofal (ówk) a, telefon komórkowy → ko-
mór (k) a, disc jockey → dyskdżokej.

6 Por. poznámku 2.

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.156   156Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.156   156 2007-12-12   13:27:392007-12-12   13:27:39



157

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

Zważywszy na to, że obserwowana tendencja prze-
obrażania się systemu leksykalnego odnosi się nie tylko 
do leksyki zapożyczonej, należy założyć, że napływające 
leksemy obce, wzbogacając leksykę rodzimą, stają się 
jednocześnie wzorcem dla jej rozwoju.

W podsumowaniu należy także zaznaczyć, że zależ-
ność pomiędzy wzrostem analitycznych jednostek lek-
sykalnych a nasiloną falą zapożyczeń znajduje także 
uzasadnienie w ewolucyjnym rozwoju pozostałych 
podsystemów językowych, konkretnie we wzajemnym 
oddziaływaniu na siebie płaszczyzny leksykalnej i sło-
wotwórczej, wiążąc się z innym, szerszym zjawiskiem 
z zakresu słowotwórstwa, z ogólnie obserwowaną w kon-
frontowanych językach zmianą charakteru uprawianych 
współcześnie technik derywacyjnych. Tradycyjne sło-
wotwórstwo sufiksalne ustępuje miejsca słowotwórstwu 
nie tylko niesufiksalnemu, ale szerzej nieafiksalnemu 
– niemorfologicznemu – rekompensując je m.in. mecha-
nizmami derywacji syntaktycznej, opartej na wykorzy-
staniu cech pozycyjnych – nieprzestawialność członów 
leksemu złożonego – poprzez unieruchomienie w jed-
nym ciągu graficznym (zespolenie w formie zrostu lub 
złożenia) albo w kilku, najczęściej dwóch, ciągach gra-
ficznych (zestawienie) szyku frazy syntaktycznej7.

5. Przedstawiona powyżej analiza przeprowadzona 
pod kątem szerzenia się analityzmu w leksyce, obejmująca 
okoliczności i powody powstawania oraz ststus językowy 
analitycznych jednostek leksykalnych w języku słowackim 
i polskim, potwierdza ich wzajemną relację ze zjawiskiem 
zapożyczeń. Wzbogacając leksykę danego języka, zapoży-
czenia analityczne stają się, obok innych czynników języko-
wych i pozajęzykowych, wzorcami semantycznymi i syn-
taktyczno-formalnymi w tworzeniu jego słownictwa.

Przytoczone przykłady, dokumentujące rozwój lek-
syki współczesnej, zmierzającej w kierunku od synte-
tyzmu ku analityzmowi językowemu, wskazują na roz-
wój podobny w obydwu konfrontowanych językach. 
Ekwiwalentne semantycznie leksemy złożone, powstałe 
na bazie zapożyczeń, poza niewielkimi rozbieżnościami 
związanymi raczej z frekwencją i budową członu ok-
reślającego, tworzone są skutek podobnych mechaniz-
mów formalnych i semantycznych, np.: słc.: národná 
integračná stratégia, otvorený systém, počítačová sieť, 
priame pripojene do sýstému;  pol.: narodowa strategia 

7 Na temat zależności pomiędzy szerzeniem się analitycznych jednostek 
leksykalnych a zmianą dotychczas stosowanych technik derywacyjnych zob. m.in. 
artykuły H. Mieczkowskiej Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-
-polskim (2002), Derywacja kompozycyjna w języku słowackim i polskim (2005 
a), Wpływ zapożyczeń na zmianę współczesnych technik derywacyjnych (2005 b), 
Derywacja a zjawisko zapożyczeń  (na materiale językowym słowacko-polskim), 
(2006 b), Oddziaływanie zapożyczeń na system słowotwórczy języka (w ujęciu słowa-
cko-polskim) (oddane do druku 2006 c).

Vzhľadom na skutočnosť, že pozorované tendencie 
zmeny lexikálneho systému sa nevzťahujú len na prevza-
tú lexiku, treba predpokladat', že prichádzajúce cudzie 
lexémy obohacujúce domácu slovnú zásobu sa stávajú 
súčasne vzorom pre jej vývin.

Na záver treba povedať, že závislosť medzi náras-
tom viacslovných lexikálnych jednotiek a intenzívnou 
vlnou prevzatí má tiež opodstatnenie v evolučnom vý-
voji ostatných jazykových subsystémov, konkrétne vo 
vzájomnom pôsobení lexikálnej a slovotvornej roviny, 
čo sa viaže so širším javom z oblasti slovotvorby, vo 
všeobecnosti pozorovanou zmenou charakteru používa-
ných derivačných techník v porovnávaných jazykoch. 
Tradičné sufixálne tvorenie ustupuje svoje miesto nielen 
tvoreniu nesufixálnemu, ale bezafixálnemu – nemorfolo-
gickému – kompenzujúc  to okrem iného mechanizmami 
syntaktickej derivácie, ktorá využíva pozičné vlastnosti 
– nezameniteľnosť členov zloženej lexémy – pomocou 
znehybnenia v jednom grafickom slede (spojenie vo for-
me zrastu alebo zloženia) alebo v niekoľkých, najčastej-
šie dvoch grafických postupoch (kompozícia) slovosledu 
syntaktickej frázy7.

5. Predstavená analýza, ktorá bola realizovaná 
z hl'adiska na šírenie sa viacslovných pomenovaní v le-
xike, zahŕňa okolnosti a príčiny vzniku i jazykový status 
viacslovných lexikálnych jednotiek v slovenskom a poľ-
skom jazyku, potvrdzuje ich vzájomné relácie s javom 
prevzatí. Viacslovné pomenovania ako prevzatia oboha-
cujú lexiku daného jazyka a spolu s inými jazykovými 
a mimojazykovými činiteľmi sa stávajú sémantickými 
i syntakticko-formálnymi vzorcami pri tvorení jeho slov-
nej zásoby.

Uvedené príklady, ktoré dokumentujú rozvoj sú-
časnej lexiky smerujúcej od jednoslovných pomenovaní 
k viacslovným pomenovaniam, poukazujú na podobný 
vývin v obidvoch porovnávaných jazykoch. Ekvivalent-
né sémanticky zložené lexémy, ktoré vznikli na základe 
prevzatí, až na malé rozdiely, ktoré sú spojené skôr s frek-
venciou a štruktúrou určujúceho člena, sú tvorené na zá-
klade podobných formálnych i sémantických mechaniz-
mov, napr. slov.: národná integračná stratégia, otvorený 
systém, počítačová sieť, priame pripojenie do systému; 
poľ.: narodowa strategia integracji, system otwarty, sieć 
komputerowa, podłączenie (do systemu) przez modem,

7 Na tému závislosti medzi šírením sa analytických lexikálnych jednotiek 
a zmenou doteraz používaných derivačných techník pozri okrem iného aj články 
H. Mieczkowskiej Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim 
(2002), Derywacja kompozycyjna w języku słowackim i polskim (2005 a), Wpływ 
zapożyczeń na zmianę współczesnych technik derywacyjnych (2005 b), Derywacja 
a zjawisko zapożyczeń (na materiale językowym słowacko-polskim), (2006 b), Od-
działywanie zapożyczeń na system słowotwórczy języka (w ujęciu słowacko-polskim) 
(odovzdané do tlače v r. 2006).
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integracji, system otwarty, sieć komputerowa, podłącze-
nie (do systemu) przez modem, przejęte zostały jako kalki 
analitycznych konstrukcji angielskich: national integration 
strategy, open system, computer network, on-line systém. 
Należy mieć jednak świadomość, że z punktu widzenia 
całego kanonu leksykalnego przywołany materiał języko-
wy stanowi tylko pewien procent słownictwa i konfrontacja 
o szerszym zasięgu może wysnute wnioski w określonym, 
być może tylko w niewielkim, stopniu zmodyfikować.

Rozwiązanie skrótów:
amer. – amerykański pol. – polski 
ang.  – angielski  słc. – słowacki 
fr. – francuski  wł. – włoski

boli prijaté ako kalky viacslovných anglických výrazov: 
national integration strategy, open system, computer ne-
twork, on-line systém. Dôležité je však aj to, že z pohľa-
du celého lexikálneho kánonu uvedený jazykový mate-
riál je len istým percentom slovnej zásoby a porovnanie 
v širšom meradle môže tieto vyvodené závery v určitej 
– možno v malej miere – modifikovať.

Použité skratky:
amer. – americký poľ. – poľský
ang.  – anglický slov. – slovenský
fr. – francúzsky tal. – taliansky

Preklad: Gabriela Zoričaková
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Rafał Bracki

Analiza serii przekładowej noweli 
Františka Švantnera Malka

Podejmując zagadnienie serii przekładowej, spró-
bujmy zastanowić się nad kwestią przekładu w ramach 
języków pokrewnych. Wbrew pozorom bliskość języ-
ków może utrudniać przekład, gdyż „tłumacz dokonu-
jący przekładu w obrębie języków bliskich czuje się 
bardziej skrępowany niż w przypadku, gdy ma do czy-
nienia z językami dalekimi, ponieważ pokrewieństwo 
języków zaostrza zarówno samokontrolę translatora, 
jak i kontrolę ze strony czytelników”1.

Pomimo bliskości języków polskiego i słowackie-
go oraz tego, że utwory reprezentujące literaturę słowa-
cką należą do tzw. literatur małych narodów, w Polsce 
powstają ich serie przekładowe2. „Tłumaczenie istnieje 
w serii tłumaczeń. Seria jest podstawowym sposobem 
istnienia przekładu artystycznego. Jeżeli nawet jakiś 
utwór obcojęzyczny został przetłumaczony na nasz 
język tylko jeden raz, to przekład ten traktujemy jako 
początek serii przekładów innych, jakie powstaną lub 
mogą powstać w przyszłości” – stwierdza E. Balce-
rzan3. Przekład jest więc „otwarty” w stronę oryginału 
oraz w stronę nowych, konkurencyjnych składników 
serii. „Każdy kolejny przekład z serii chce być prze-
cież od poprzednika inny (…), lepiej odpowiadający 
potrzebom czytelników współczesnych, aktualnym 
normom, modom, wiedzy czy wrażliwości”4. Powodem 
powtarzalności przekładu może być więc „chęć »popra-
wienia« istniejącego już tłumaczenia, osiągnięcia lep-
szego jakościowo dzieła, co może być przeprowadzane 
na wielu poziomach językowych utworu: w jego war-
stwie brzmieniowej, składniowej, stylistycznej czy lek-
sykalnej”5. Inną przyczyną powstawania nowych prze-
kładów i „rozrastania się” serii przekładowej może 
być jego starzenie się. „Przyczyny starzenia się nale-
ży doszukiwać się w fakcie, iż język i styl przekładu 
są obiektywnie bardziej zależne od normy wyrazowej 
(…) niż oryginał”6.

„Rozmaitość transformacji, jakim dzieło ulega 
w akcie tłumaczenia, prowadzi do mniej lub bardziej 

1 Z. Grosbart, Specyfi ka przekładu w ramach języków słowiańskich (pro-
pozycje metodologiczne) [w:] Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, 
Wrocław 1973, s. 117.

2 Por. M. Papierz, Seria przekładowa jako problem badawczy [w:] Studia 
slawistyczne, pod red. H. Mieczkowskiej i  J. Kornhausera, Kraków 1998, s. 218.

3 E. Balcerzan, Oprócz głosu, Warszawa 1971, s. 234.
4 J. Zarek, Przekład jako aktualizacja [w:] Przekład artystyczny, t. 5: Prob-

lemy teorii i praktyki, red. P. Fast, Katowice 1991, s. 50.
5 M. Papierz, Seria przekładowa jako problem badawczy…, op. cit., s. 217.
6 A. Popovič, Teória umeleckého prekladu, Bratislava 1975, s. 184.

Rafał Bracki

Analýza série prekladov novely 
Františka Švantnera Malka

Kým sa začneme venovať problému série prekla-
dov, skúsme sa pozastaviť pri otázke prekladu v rámci 
príbuzných jazykov. Napriek všetkému, blízkosť jazy-
kov môže komplikovať preklad, pretože „prekladateľ, 
ktorý prekladá v rámci blízkych jazykov sa cíti viac 
zviazaný ako v prípade, keď má do činenia so vzdia-
lenými jazykmi, pretože príbuznosť jazykov sprísňuje 
sebakontrolu prekladateľa, ako aj kontrolu zo strany 
čitateľov”1.

Napriek blízkosti poľského a slovenského jazyka, 
ako aj skutočnosti, že diela, ktoré reprezentujú sloven-
skú literatúru, patria k tzv. literatúram malých národov, 
v Poľsku vznikajú série prekladov týchto diel2. „Preklad 
existuje v sérii prekladov. Séria je základným spôsobom 
existencie umeleckého prekladu. Aj ked' bolo nejaké 
cudzojazyčné dielo preložené do nášho jazyka iba raz, 
tento preklad považujeme za začiatok série iných prekla-
dov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v budúcnosti” 
– konštatuje E. Balczerzan3. Preklad je teda „otvorený” 
smerom k originálu, ako aj smerom k novým – kon-
kurenčným komponentom série. „Každý ďalší preklad 
zo série chce byť predsa iný ako predchádzajúci (...), 
chce lepšie reagovať na potreby súčasných čitateľov, 
aktuálne normy, módne trendy, poznatky či citlivosť”4. 
Dôvodom opakovanosti prekladu teda môže byť „chuť 
’vylepšiť’už existujúci preklad, kvalitou dosiahnuť lep-
šie dielo, čo môže byť zrealizované na mnohých jazy-
kových úrovniach diela: v jeho zvukovej, syntaktickej, 
štylistickej či lexikálnej vrstve”5. Inou príčinou vzniku 
nových prekladov a „rozrastania sa” prekladovej série 
môže byť jeho starnutie. „Príčiny starnutia treba hľa-
dať v skutočnosti, že jazyk a štýl prekladu sú objektívne 
viac závislé od výrazovej normy (...) než originál”6.

„Rozmanitosť transformácií, ktorým dielo pod-
lieha v procese prekladania, smeruje k viac alebo 
menej viditeľným zmenám prvotného významu”7. 
Čitateľ môže spolu porovnávať preklady, dokonca môže 
porovnávať preklad priamo so samým originálom. Vy-

1 Z. Grosbart, Specyfi ka przekładu w ramach języków słowiańskich (pro-
pozycje metodologiczne) [w:] Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, 
Wrocŀaw 1973, s. 117.

2 Porov. M. Papierz, Seria przekładowa jako problem badawczy [w:] Studia 
slawistyczne, pod red. H. Mieczkowskiej i J. Kornhausera, Kraków 1998, s. 218. 

3 E. Balczerzan, Oprócz głosu, Warszawa 1971, s. 234.
4 J. Zarek, Przekład jako aktualizacja [w:] Przekład artystyczny, t.5, Prob-

lemy teorii i praktyki, red. P. Fast, Katowice 1991, s. 50.
5 M. Papierz, Seria przekładowa jako problem badawczy…, op. cit., s. 217.
6 A. Popovič, Teória umeleckého prekladu, Bratislava 1975, s. 184.
7 E. Balcerzan, Oprócz głosu, op. cit., s. 236.
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widocznych zmian pierwotnego sensu”7. Czytelnik może 
porównywać ze sobą przekłady, może nawet porównać 
przekład bezpośrednio z samym oryginałem. Korzystanie 
z wielu przekładów jest bardzo praktyczną metodą po-
zwalającą na znalezienie ewentualnych różnic czy odcie-
ni znaczeniowych tekstu. Różnice wskażą nam miejsca, 
w których występują trudności w tłumaczeniu.

Zdaniem R. Majerka, okres od lat 60. do końca lat 
80. „należy do najbardziej udanych etapów w literackich 
związkach polsko-słowackich”8. W tym właśnie, stosun-
kowo krótkim okresie, pojawiły się aż trzy przekłady no-
weli F. Švantnera Malka9.

Wspomniane tłumaczenia stanowić mogą dobry 
punkt wyjścia do rozważań nad zagadnieniem serii prze-
kładowej, strategiami wykorzystywanymi przez tłumaczy, 
natomiast w szerszej perspektywie – kwestiami związany-
mi ze specyfiką prozy Švantnera. Szczegółowe zbadanie 
i określenie stosunku do oryginału wszystkich kategorii 
utworu wykracza poza możliwości objętościowe niniej-
szego szkicu, dlatego też analizie porównawczej serii 
przekładowej noweli F. Švantnera Malka pragnę poddać 
jedynie najistotniejsze, moim zdaniem, kategorie, tj.: 
brzmieniową organizację tekstu, rytmizację, semantyczną 
organizację utworu oraz sferę emocjonalno-nastrojową. 
Problemy te były już podejmowane przez polskich bada-
czy (m.in. M. Papierz, L. Spyrkę), niemniej nadal mogą 
stanowić atrakcyjny temat rozważań.

Analizę rozpocznę od porównania brzmieniowej 
organizacji tekstu, następnie zajmę się jego rytmiza-
cją. Zjawiska te stanowią bowiem bardzo charaktery-
styczne, wręcz definicyjne cechy prozy liryzowanej10. 
„Organizacja brzmieniowa jest tym, na co tłumacze 
prozy na ogół nie zwracają uwagi, traktując to jako ele-
ment zarezerwowany wyłącznie dla poezji”11 – zauważa 
L. Spyrka. Następnie badaczka zwraca uwagę na to, 
iż w przypadku prozy liryzowanej takie podejście 
do oryginału zubaża przekład, może być przyczyną tego, 
że nowo powstały tekst trudno będzie zaliczyć do prozy 
liryzowanej, może w końcu przyczynić się do zmiany sen-
su oryginału.

7 E. Balcerzan, Oprócz głosu, op. cit., s. 236.
8 R. Majerek, Przekłady z literatury słowackiej na język polski (zarys prob-

lematyki) [w:] Wspólne dziedzictwo literackie. Materiały z konferencji słowacystycz-
nej. Sanok 2004, red. T. Królczyk i R. Majerek, Kraków 2004, s. 37.

9 Przekład I ukazał się w antologii Królewskie wolne miasto. Opowiadania 
słowackie, Warszawa 1969, s. 154–172, tłum. R. Pęgierska-Piotrowska; przekład II 
w zbiorze nowel F. Švantnera Piargi, Katowice 1980, s. 47–67, tłum. D. Meyza-Ma-
rušiaková; przekład III w antologii Ołowiany ptak. Opowiadania słowackie, Kraków 
1982, s. 164–191, tłum. M. Burkówna. W analizie przekłady będziemy oznaczać od-
powiednio I, II, III; cyfry w nawiasach oznaczają stronę.

10 Termin ten ma w polskich opracowaniach jeszcze dwa inne warianty, tj. 
„proza zliryzowana” (por. Z. Niedziela, Literatura słowacka znana i nieznana. Szkice 
z dziejów literatury słowackiej, Kraków 1995) oraz „proza liryczna” (por. L. Spyrka, 
Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej [in:] Przekład artystyczny, t. 5, Katowice 1993, 
s. 133–142). Cytowane za: M. Papierz, op. cit., s. 218.

11 L. Spyrka, Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej [w:] Przekład artystycz-
ny, t. 5: Strategie translatorskie, red. P. Fast, Katowice 1993, s. 134–135.

užívanie viacerých prekladov je veľmi praktickou me-
tódou, ako nájsť prípadné rozdiely či významové odtie-
ne textu. Rozdiely nám ukazujú miesta, kde sa objavujú 
problémy pri prekladaní.

Podľa R. Majerka, obdobie od 60. rokov do kon-
ca 80. rokov „patrí k najlepším etapám poľsko-slo-
venských literárnych vzťahov”8. V tomto pomerne 
krátkom období sa objavili až tri preklady novely 
F. Švantnera Malka9.

Uvedené preklady môžu byť dobrým východis-
kovým bodom úvah o problémoch prekladovej série, 
o stratégiách, ktoré využívali prekladatelia a v širšej 
perspektíve – otázkach spojených so špecifikom prózy 
F. Švantnera. Podrobné preskúmanie a charakteristika 
vzťahu k originálu všetkých kategórií diela svojím ob-
jemom presahuje možnosti tohto náčrtu, preto by som 
rád urobil porovnávaciu analýzu podl'a mňa najdôleži-
tejších kategórií prekladovej série novely F. Švantne-
ra Malka, t. j. zvukovej organizácie textu, rytmizáciej, 
sémantickej organizácie diela a oblasti emócií a nálad. 
Týmito problémami sa už zaoberali poľskí vedci (ok-
rem iných M. Papierz, L. Spyrka), ale aj naďalej môžu 
byť zaujímavým predmetom úvah.

Analýzu začnem porovnaním zvukovej organizácie 
textu, ďalej sa budem zaoberať jeho rytmizáciou. Tieto 
javy sú totiž veľmi charakteristické, ba sú to priam zá-
kladné znaky lyrizovanej prózy10. Zvuková organizácia 
je to, čo prekladatelia prózy obyčajne neberú do úvahy, 
berú to ako prvok, ktorý je rezervovaný výlučne pre 
poéziu”11 – poznamenáva L. Spyrka. Ďalej vedkyňa 
upozorňuje na to, že v prípade lyrizovanej prózy taký-
to prístup k originálu ochudobňuje preklad, môže byť 
príčinou toho, že tento nový text bude ťažké zaradiť 
k lyrizovanej próze, nakoniec sa môže pričiniť o zmenu 
významu originálu.

Novela F. Švantnera má veľmi bohatú paletu zvu-
kových prvkov textu – inými slovami – fonetických 
štylistických prostriedkov. Jedným zo spomínaných 
prvkov je hlásková inštrumentácia. Na konkrétnych prí-
kladoch môžeme preskúmať spôsob použitia hláskovej 

8 R. Majerek, Przekłady z literatury słowackiej na język polski (zarys prob-
lematyki) [w:] Wspólne dziedzictwo literackie. Materiały z konferencji słowacystycz-
nej. Sanok 2004, red. T. Królczyk i R. Majerek, Kraków 2004, s. 37. 

9 Preklad I. vyšiel v antológii Królewskie wolne miasto. Opowidania sło-
wackie, Warszawa 1969, s. 154–172, preložila R. Pęgierska–Piotrowska; preklad II. 
v zbierke noviel F. Švantnera Piargi, Katowice 1980, s. 47 –67, preložila D. Mey-
za–Marušiaková; preklad III. v antológii Ołowiany ptak. Opowiadania słowackie, 
Kraków 1982, s. 164–191, preložila M. Burkówna. Pri analýze budeme preklady 
označovať I., II., III.; čísla v zátvorkách označujú stranu.

10 Tento termín má v poľských prácach ešte dva iné varianty, t. j. „proza 
zliryzowana” (porov. Z. Niedziela, Literatura słowacka znana i nieznana. Szkice 
z dziejów literatury słowackiej, Kraków 1995) a „proza liryczna” (porov. L. Spyrka, 
Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej [w:] Przekład artystyczny, t. 5, Katowice 1993, 
s. 133–142). Citované podľa: M. Papierz, op. cit., s. 218.

11 L. Spyrka, Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej [w:] Przekład artystycz-
ny, t. 5, Strategie translatorskie, red. P. Fast, Katowice 1993, s. 134–135.
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Nowela F. Švantnera charakteryzuje się bogactwem 
elementów brzmieniowych – innymi słowy – fonetycz-
nych środków stylistycznych. Jednym ze wspomnianych 
elementów jest instrumentacja głoskowa. Prześledźmy 
na konkretnych przykładach sposób zastosowania przez 
autora instrumentacji głoskowej oraz jej realizacje w prze-
kładach: 

Przykład I
[…] naše stretnutia bývali chladné a hluché ako hora 

v noci [...] (45)12

I. […] spotkania nasze bywały chłodne i głuche jak 
las nocą […] (154)

II. […] nasze spotkania były chłodne i głuche jak las 
w nocy […] (47)

III. […] nasze spotkania bywały chłodne i nieme 
niby bór w nocy […] (165)

Przykład II
[Krv] v divom cvale zalieva celé telo, preniká ku 

každému koštialiku. (48)

I. [Krew] w dzikim pędzie zalewa całe ciało, przenika 
do każdej kosteczki. (158)

II. [Krew] dzikim cwałem ogarnia całe ciało, przeni-
ka każdą kosteczkę. (51)

III. [Krew] w dzikim cwale zalewa całe ciało, przeni-
ka do każdej kosteczki. (170)

Przykład III
[…] pod mojimi nohami šušťalo uschnuté lanské 

lístie. (59)

I. […] pod moimi nogami szeleściły zeszłoroczne ze-
schłe liście. (170)

II. […] pod mymi nogami szeleściły suche, zeszło-
roczne liście. (65)

III. […] pod moimi nogami szeleściło zeschnięte 
ubiegłoroczne listowie. (189)

Jak widać z przytoczonych przykładów, autor-
ka III przekładu zastosowała strategię rozumianą jako 
„zespolenie wizji przekładu w kulturze z odpowiada-
jącym danej wizji zbiorem ustaleń technicznych”13, 
mającą na celu zachowanie organizacji brzmieniowej 
oryginału. Przyjrzyjmy się bliżej jej tłumaczeniom. 
W I przykładzie tłumaczka, by nie zakłócić eufonii, uzy-
skanej przez autora poprzez nagromadzenie w bliskim 

12 Wszystkie przykłady słowackie cytuję według wydania F. Švantner, No-
vely, Bratislava 1976. (Cyfry w nawiasach, podobnie jak w przypadku przekładów, 
oznaczają stronę).

13 E. Balcerzan, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998, s. 192.

inštrumentácie autorom a jej zvukovú realizáciu v pre-
kladoch:

Príklad I.
[…] naše stretnutia bývali chladné a hluché ako 

hora v noci [...] (45)12

I. […] spotkania nasze bywały chłodne i głuche jak 
las nocą […] (154)

II. […] nasze spotkania były chłodne i głuche jak 
las w nocy […] (47)

III. […] nasze spotkania bywały chłodne i nieme 
niby bór w nocy […] (165)

Príklad II.
[Krv] v divom cvale zalieva celé telo, preniká ku 

každému koštialiku. (48)

I. [Krew] w dzikim pędzie zalewa całe ciało, prze-
nika do każdej kosteczki. (158)

II. [Krew] dzikim cwałem ogarnia całe ciało, prze-
nika każdą kosteczkę. (51)

III. [Krew] w dzikim cwale zalewa całe ciało, prze-
nika do każdej kosteczki. (170)

Príklad III.
[…] pod mojimi nohami šušťalo uschnuté lanské 

lístie. (59)

I. […] pod moimi nogami szeleściły zeszłoroczne 
zeschłe liście. (170)

II. […] pod mymi nogami szeleściły suche, zeszło-
roczne liście. (65)

III. […] pod moimi nogami szeleściło zeschnięte 
ubiegłoroczne listowie. (189)

Ako vidíme v uvedených príkladoch autorka III. 
prekladu použila stratégiu, ponímanú ako „zlúčenie 
vízie prekladu v kultúre so súborom technických zá-
sad, ktoré zodpovedajú danej vízii”13, ktorej cieľom 
je zachovať zvukovú organizáciu originálu. Pozrime 
sa bližšie na jej preklady. Prekladateľka v I. príkla-
de, aby neporušila eufóniu, ktorú autor dosiahol na-
hromadením hlások „ch” a „h” v blízkom susedstve, 
pravdepodobne preto, že nenašla zodpovedajúce 

12 Všetky slovenské príklady citujem podľa vydania F. Švantner, Novely, Bra-
tislava 1976. (Čísla v zátvorke, podobne ako v prípade prekladov, označujú stranu.)

13 E. Balcerzan, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998, s. 192.
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sąsiedztwie głosek „ch” oraz „h”, prawdopodobnie nie 
znajdując odpowiednich ekwiwalentów semantycznych, 
proponuje manewr zastępczy, celowo używając wyrazów 
rozpoczynających się spółgłoską „n” (nieme, niby, nocy). 
II przykład pokazuje, że tłumaczka stosuje przekład do-
słowny, który jest zgodny z normami języka polskiego 
oraz pozwala na zachowanie fonetycznych środków sty-
listycznych. W przykładzie III autorka tłumaczenia zastę-
puje słowackie słowo: „uschnuté”, polskim: „zeschnięte” 
(w przeciwieństwie do pozostałych tłumaczek – „zeschłe”, 
„suche”), dzięki czemu po raz kolejny oddaje brzmieniową 
organizację tekstu. W przypadku pozostałych tłumaczek 
odnaleźć można częściowe zignorowanie brzmieniowych 
elementów utworu. Nasuwać się może przypuszczenie, że 
zachowanie płaszczyzny brzmieniowej w ich przekładach 
wynika jedynie z bliskości języka polskiego i słowackiego. 
Aby potwierdzić bądź wykluczyć tę tezę, przeprowadźmy 
dalszą analizę. Przytoczmy przykład bardzo rozbudowa-
nego porównania, który oparty jest między innymi na in-
strumentacji głoskowej:

Noc sa rozpäla nad večnosť ako dlžizná odedza nad 
polia, do ktorej mladá mater mieni uložiť svoje dieťa, 
a moja pieseň motala sa nad touto nocou […] (51)

Zestawmy to z odpowiednimi fragmentami przekła-
dów:

I. Noc rozpostarła się nad wiecznością niczym dłu-
gaśna chusta nad polami, na której młoda matka pragnie 
położyć swoje dziecko, a moja pieśń niosła się nad tą nocą 
[…] (161)

II. Noc rozpostarła się nad wiecznością jak długachny 
powijak nad polem, na którym młoda matka chce ułożyć 
swe dziecko, a moja pieśń błądziła nad tą nocą […] (55)

III. Noc rozpostarła się nad wiecznością jak długaś-
na chusta nad polami, na której młoda matka ma zamiar 
ułożyć swą dziecinę, a moja pieśń snuła się nad tą nocą 
[…] (175)

Omówmy rozwiązania tłumaczek zastosowane 
w przytoczonym porównaniu. Ze wszystkich zastosowa-
nych przez Švantnera fonetycznych środków stylistycz-
nych najbardziej sugestywnym i najistotniejszym wydaje 
się aliteracja w ciągu wyrazowym: „mladá mater mieni”. 
I znów jedynie autorka III przekładu uwzględnia wspo-
mnianą aliterację, którą zachowuje, tłumacząc: „młoda 
matka ma zamiar”. O ile I przekład i zaproponowane przez 
tłumaczkę rozwiązania mieszczą się zarówno w płasz-
czyźnie brzmieniowej, jak i semantycznej w granicach 
wiernego przekładu, o tyle w przypadku przekładu II nie-

sémantické ekvivalenty, navrhuje náhradnú taktiku 
a cielene používa slová začínajúce sa na spoluhlásku 
„n” (nieme, niby, nocy). II. príklad ukazuje, že prekla-
dateľka uplatňuje doslovný preklad, ktorý zodpovedá 
pravidlám poľského jazyka a umožňuje zachovanie 
fonetických štylistických prostriedkov. V III. príklade 
autorka prekladu nahrádza slovenské slovo „uschnuté” 
poľským „zeschnięte” (na rozdiel od ostatných prekla-
dateliek – „zeschłe”, „suche”), vďaka čomu opäť vy-
stihuje zvukovú organizáciu textu. V prípade ostatných 
prekladateliek môžeme nájsť čiastočné ignorovanie 
zvukových prvkov diela. Môže sa ponúkať možnosť, že 
zachovanie zvukovej roviny v ich prekladoch vyplýva 
jedine z blízkosti poľského a slovenského jazyka. Aby 
sme potvrdili, alebo vyvrátili túto tézu, urobíme ďalšiu 
analýzu. Uvedieme príklad veľmi rozvitého prirovna-
nia, ktoré je založené aj na už spomínanej hláskovej 
inštrumentácii:

Noc sa rozpäla nad večnosť ako dlžizná odedza nad 
polia, do ktorej mladá mater mieni uložiť svoje die-
ťa, a moja pieseň motala sa nad touto nocou […] 
(51)

Porovnajme to s príslušnými časťami prekladov:

I. Noc rozpostarła się nad wiecznością niczym dłu-
gaśna chusta nad polami, na której młoda matka prag-
nie położyć swoje dziecko, a moja pieśń niosła się nad 
tą nocą […] (161)

II. Noc rozpostarła się nad wiecznością jak dłu-
gachny powijak nad polem, na którym młoda matka 
chce ułożyć swe dziecko, a moja pieśń błądziła nad 
tą nocą […] (55)

III. Noc rozpostarła się nad wiecznością jak dłu-
gaśna chusta nad polami, na której młoda matka ma 
zamiar ułożyć swą dziecinę, a moja pieśń snuła się nad 
tą nocą […] (175)

Venujme sa riešeniu autoriek, ktoré uplatnili v uve-
denom prirovnaní. Zo všetkých fonetických štylistic-
kých prostriedkov, ktoré použil Švantner, najsugestív-
nejším a najdôležitejším sa zdá aliterácia v slovnom 
spojení „mladá mater mieni”. A opäť iba autorka III. 
prekladu berie do úvahy spomínanú aliteráciu, ktorú za-
chováva a prekladá takto: „młoda matka ma zamiar”. 
Nakoľko I. preklad i prekladateľkou navrhnuté riešenia 
zahŕňajú rovnako zvukovú rovinu, ako aj sémantickú 
rovinu v hraniciach verného prekladu, tak v prípade 
II. prekladu je neodôvodnené prekladateľkino použitie 
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uzasadnione jest użycie przez tłumaczkę słowa „powijak” 
jako ekwiwalentu słowackiego – „odedza”, które dosłow-
nie oznacza „świąteczne ubranie, strój”14 oraz użycie licz-
by pojedynczej słowa: „pole”, choć w oryginale wyraźnie 
występuje liczba mnoga – „polia”. Funkcją języka arty-
stycznego jest przede wszystkim wywołanie u odbiorcy 
określonych wrażeń emocjonalnych oraz tworzenie w wy-
obraźni realistycznego obrazu rzeczywistości15. Użycie 
liczby pojedynczej w tym wypadku spowoduje wywołanie 
w wyobraźni odbiorcy innego obrazu, niż miałoby to miej-
sce w trakcie lektury oryginału.

Na brzmieniową organizację tekstu, poza instrumen-
tacją głoskową, istotnie wpływa także jego rytmizacja. 
Rytm najczęściej osiągany jest poprzez liczne powtórze-
nia. Prześledźmy to zjawisko na przykładzie:

S Malkou som sa musel lúčiť. Malka zmizla ako oblá-
čik plachej hmly na sedlisku. Malka sa mi stratila. (55)

Przytoczmy tłumaczenia tego zdania:
I. Musiałem się z Malką rozstać. Malka znikła jak 

obłoczek zwiewnej mgły nad osiedlem. Malka dla mnie 
zginęła. (166)

II. Musiałem się z Malką rozstać. Malka znikła jak 
chmurka letniej mgły znad przełęczy. Straciłem Malkę. (60)

III. Z Malką trzeba mi się było rozstać. Malka znik-
nęła jak obłoczek zwiewnej mgły na przełęczy. Malka 
mi się zgubiła. (182–183)

Wszystkie tłumaczki dostrzegły celowy zabieg po-
wtórzenia imienia bohaterki, czego wyrazem jest zastoso-
wanie owego powtórzenia w przekładach.

Zdarzają się także przypadki powtórzenia lub wtrą-
cenia przez tłumaczkę nienależącej do oryginału jednostki 
leksykalnej w celu zachowania rytmizacji. Oto przykład:

Sotva sa priblíži k stolu, schytím ju surovo za ruku, 
ktorá je mäkšia ako perinka, hladšia ako zelený mach 
na skale a teplejšia ako južný vietor. (57)

Oto wersje tego zdania zaproponowane przez tłu-
maczki:

I. Ledwie zbliżyła się do stołu, chwyciłem ją brutal-
nie za rękę, rękę bardziej miękką niż pierzynka, gładszą 
niż zielony mech na skale i cieplejszą niż południowy wie-
trzyk. (169)

II. Zaledwie zbliżyła się do stołu, chwyciłem ją bru-
talnie za rękę, miękką jak pierzynka, gładszą niż zielony 
mech na kamieniu i cieplejszą niż południowy wiatr. (63)

III. […] ledwie się do stołu zbliżyła, chwytam 
ją gwałtownie za rękę, rękę miększą od pierzynki, gładszą 
od zielonego mchu na skale i cieplejszą od południowego 
wietrzyka. (186)

14 Z. Jurczak-Trojan, H. Mieczkowska, E. Orwińska, Słownik słowacko-
-polski, t. 1, Kraków 2005, s. 586.

15 Por. Z. Klemensiewicz, Przekład jako zagadnienie językoznawstwa [w:] 
Idem, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961, s. 225.

slova „powijak” ako ekvivalent k slovenskemu – „ode-
dza”, ktoré doslovne znamená „świąteczne ubranie,
strój”14 a použitie jednotného čísla slova „pole”, hoci 
v origináli sa jasne vyskytuje množné číslo – „polia”. 
Funkciou umeleckého jazyka je predovšetkým vyvolať 
u príjemcu opísané emocionálne dojmy a v predstavi-
vosti vytvárať realistický obraz skutočnosti15. Použitie 
jednotného čísla u príjemcu vyvolá v predstavivosti iný 
obraz, než by to bolo pri čítaní originálu.

Na zvukovú organizáciu textu, okrem hláskovej 
inštrumentácie, skutočne vplýva i jeho rytmizácia. Ryt-
mus sa najčastejšie dosiahne častým opakovaním. 

Preskúmajme tento jav na príklade:
S Malkou som sa musel lúčiť. Malka zmizla ako 
obláčik plachej hmly na sedlisku. Malka sa mi stra-
tila. (55)

Uvedieme preklady tejto vety:
I. Musiałem się z Malką rozstać. Malka znikła jak 

obłoczek zwiewnej mgły nad osiedlem. Malka dla mnie 
zginęła. (166)

II. Musiałem się z Malką rozstać. Malka znikła jak 
chmurka letniej mgły znad przełęczy. Straciłem Malkę. 
(60)

III. Z Malką trzeba mi się było rozstać. Malka 
zniknęła jak obłoczek zwiewnej mgły na przełęczy. 
Malka mi się zgubiła. (182–183)

Všetky prekladateľky postrehli cielené úsilie zopa-
kovať meno hrdinky a vyjadrili to tak, že použili toto 
opakovanie v prekladoch.

Objavujú sa aj príklady opakovania alebo prípa-
dy, keď prekladateľka vložila lexikálnu jednotku, ktorá 
v origináli nie je, s cieľom zachovať rytmizáciu. Uve-
dieme príklad:

Sotva sa priblíži k stolu, schytím ju surovo za ruku, 
ktorá je mäkšia ako perinka, hladšia ako zelený mach 
na skale a teplejšia ako južný vietor. (57)

Toto sú verzie tejto vety, ktoré ponúkli preklada-
teľky:

I. Ledwie zbliżyła się do stołu, chwyciłem ją bru-
talnie za rękę, rękę bardziej miękką niż pierzynka, gład-
szą niż zielony mech na skale i cieplejszą niż południ-
owy wietrzyk. (169)

II. Zaledwie zbliżyła się do stołu, chwyciłem 
ją brutalnie za rękę, miękką jak pierzynka, gładszą niż 
zielony mech na kamieniu i cieplejszą niż południowy 
wiatr. (63)

III. […]: ledwie się do stołu zbliżyła, chwytam 
ją gwałtownie za rękę, rękę miększą od pierzynki, gład-

14  Z. Jurczak–Trojan, H. Mieczkowska, E. Orwińska, Słownik słowacko–
polski, diel1.,Kraków 2005, s.586.

15  Porov. Z. Klemensiewicz, Przekład jako zagadnienie językoznawstwa 
[w:] Idem, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961, s. 225.
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Jak łatwo zauważyć, autorki I i III przekładu zde-
cydowały się na wprowadzenie do tekstu dodatkowego 
wyrazu „ręka”, dzięki czemu, oprócz zachowania rytmu, 
podkreśliły w ten sposób najistotniejsze w wymienionym 
zdaniu słowo – słowo, do którego odnoszą się porówna-
nia. Nadmienić należy, iż w przekładzie I niewystępujące 
w oryginale powtórzenia pojawiają się również w innych 
fragmentach tekstu. Niezrozumiały jest fakt, że autorka 
II przekładu przymiotnik w stopniu wyższym (mäkšia) 
zastąpiła w przekładzie przymiotnikiem w stopniu rów-
nym (miękka). W oryginale w trzech kolejnych porów-
naniach przymiotniki występują w stopniu wyższym, 
tłumaczka z niewiadomych względów w pierwszym 
porównaniu stosuje stopień równy, zaś w pozostałych 
dwóch – wyższy.

Analiza porównawcza konkretnych fragmentów 
tekstu wykazała, że o przypadkowości upodobnień 
brzmieniowych możemy mówić jedynie w odniesieniu 
do przekładu II. Tłumaczka nie zastosowała żadnej wy-
raźnej strategii, która posłużyłaby zachowaniu wiernego 
przekładu tego elementu utworu. Autorka I przekładu 
dostrzega brzmieniową organizację tekstu Švantnera (o 
czym świadczą na przykład stosowane przez nią dodat-
kowe powtórzenia), chociaż niezupełnie konsekwentnie 
realizuje ją w swym przekładzie. Autorka przekładu III 
w zakresie rytmizacji stara się znaleźć słowa najbliższe 
oryginałowi, dbając o zgodność bądź bliską odpowied-
niość liczby sylab. Jednak ze względu na odmienność 
prozodii języka słowackiego nie zawsze jest to możliwe.

Przejdźmy do analizy semantycznej organizacji 
utworu. Przez semantyczną organizację tekstu rozumiem 
przekształcenia semantyczne, tzw. tropy. Najbardziej inte-
resować nas będą animizacje, epitety oraz porównania.

Zacznijmy od przykładu animizacji:
[Vietor] Kedykoľvek letel popri mne, vplietol sa 
mi medzi nohy a zamumlal. Hádam sa zlostil, že 
mu stojím v ceste, ale keď sa presvedčil, že nemám 
v úmysle robiť mu napriek, dal sa stvárať pestvá 
ako nezbedný chalan. (47)
Przytoczmy zaproponowane wersje tłumaczeń:
I. [Wiatr] Leciał naprzeciwko mnie, wplątał mi się 

w nogi i zamruczał. Chyba złościł się, że staję mu na dro-
dze, a kiedy przekonał się, że nie mam zamiaru robić mu 
na przekór, zaczął zachowywać się jak swawolny wyros-
tek. (156)

II. [Wiatr] Jak tylko przelatywał w moją stronę, plątał 
się pod nogami i mamrotał. Pewnie się złościł, że stoję mu 
na drodze, ale gdy przekonał się, że nie zamierzam mu się 
sprzeciwiać, zaczął jak rozbrykany łobuziak stroić figle. 
(49–50)

szą od zielonego mchu na skale i cieplejszą od południ-
owego wietrzyka. (186)

Ľahko si môžeme všimnúť, že autorky I. a III. 
prekladu sa rozhodli zaviesť do textu dodatočné slovo 
„ręka, vďaka čomu, okrem zachovania rytmu, týmto 
spôsobom zdôraznili v spomínanej vete najdôležitejšie 
slovo – slovo, ku ktorému sa vzťahujú prirovnania. Tre-
ba poznamenať, že v I. preklade sa objavujú opakovania 
v iných fragmentoch textu, ktoré sa v origináli nevys-
kytujú. Nepochopiteľný je fakt, že autorka II. prekladu 
prídavné meno v komparatíve (mäkšia) v preklade na-
hradila prídavným menom v pozitíve (miękka). V ori-
gináli, v troch ďalších prirovnaniach, sa prídavné mená 
vyskytujú v komparatíve, prekladateľka z neznámych 
dôvodov v prvom porovnaní používa pozitív prídav-
ných mien, v ostatných dvoch zase komparatív.

Porovnávacia analýza konkrétnych častí textu uká-
zala, že o náhodnosti spodobovania môžeme hovoriť 
jedine v súvislosti s II. prekladom. Prekladateľka ne-
použila nijakú jasnú stratégiu, ktorá by poslúžila zacho-
vaniu verného prekladu tohto elementu diela. Autorka 
I. prekladu postrehla Švantnerovu zvukovú organizá-
ciu textu (o čom svedčia napríklad ďalšie opakovania, 
ktoré používa), hoci ju vo svojom preklade nerealizu-
je celkom dôsledne. Autorka III. prekladu sa v oblasti 
rytmizácie snaží nájsť slová najbližšie originálu, dbá 
aj o rovnaký alebo aspoň približný počet slabík. Avšak 
vzhľadom na odlišnosti prozódie slovenského jazyka 
to nie je vždy možné.

Prejdime k sémantickej analýze organizácie die-
la. Sémantickou organizáciou textu chápem výrazové 
prostriedky, tzv. trópy. Najviac nás bude zaujímať ani-
mizácia, epitetá a prirovnania.

Začnime od príkladu animizácie:
[Vietor] Kedykoľvek letel popri mne, vplietol sa 
mi medzi nohy a zamumlal. Hádam sa zlostil, že 
mu stojím v ceste, ale keď sa presvedčil, že ne-
mám v úmysle robiť mu napriek, dal sa stvárať 
pestvá ako nezbedný chalan. (47)
Uvedieme navrhnuté verzie prekladov:
I. [Wiatr] Leciał naprzeciwko mnie, wplątał mi się 

w nogi i zamruczał. Chyba złościł się, że staję mu 
na drodze, a kiedy przekonał się, że nie mam zamiaru 
robić mu na przekór, zaczął zachowywać się jak swa-
wolny wyrostek. (156)

II. [Wiatr] Jak tylko przelatywał w moją stronę, 
plątał się pod nogami i mamrotał. Pewnie się złościł, 
że stoję mu na drodze, ale gdy przekonał się, że nie za-
mierzam mu się sprzeciwiać, zaczął jak rozbrykany ło-
buziak stroić figle. (49–50)
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III. [Wiatr] Za każdym razem kiedy koło mnie prze-
latywał, okręcał mi się wokół nóg i coś tam mamrotał. 
Pewnie się złościł, że mu staję na drodze, ale gdy się 
przekonał, że nie mam zamiaru zrobić mu na przekór, 
zaczął wyczyniać psikusy jak jakiś swawolny urwis. 
(167–168)

Jak widać, autorka I przekładu najbardziej swobod-
nie podeszła do oryginału. Niestety, z powodu rezygna-
cji z tłumaczenia słowackiego: „kedykoľvek”, zubożyła 
znaczenie zdania o wielokrotność opisywanego procesu, 
zaś zastępując słowacki czasownik „stvárať sa” polskim: 
„zachowywać się”, utraciła zabarwienie ekspresyjne, 
którego polski odpowiednik nie posiada. W tłumacze-
niu zauważyć można także próby podkreślenia ekspresji 
sytuacji poprzez wprowadzenie, nieistniejącej w orygi-
nale, metonimii: „wplątał mi się w nogi”. Dyskusyjna 
jest zasadność zastosowania dodatkowego środka styli-
stycznego, przy jednoczesnym pominięciu innego, który 
w tekście występuje. Pozostałe przekłady, czyli II i III 
wydobywają ekspresję, dzięki odnalezieniu w języku 
polskim odpowiednich ekwiwalentów leksykalnych.

Oto wybrane przykłady porównań:
PRZYKŁAD I
Srdce mi poskočilo ani pošteklený kôň, rozháňalo 
krv a ja som vzbĺkol ako hrsť slamy. (52)
I. Serce mi skoczyło jak koń spięty ostrogą, rozgo-

rzała krew, zapłonąłem jak garść słomy. (162)
II. Serce podskoczyło mi jak koń spięty ostrogą, 

wzburzyło krew. Rozgorzałem jak garść słomy. (56)
III. Serce mi się szarpnęło jak źgnięty ostrogą koń, 

rozpędziło krew i wnet rozgorzałem niczym garść słomy. 
(176–177)

PRZYKŁAD II
Svali na ňom sa napínali ani hrubé povrazy, zapus-
tené smolou. (56)
I. Mięśnie napinały mu się jak grube powrozy na-

smarowane smołą. (167)
II. Mięśnie napinały mu się jak grube, nasiąkłe smo-

łą powrozy. (61)
III. Mięśnie napinały się na Šajbanie niby grube po-

wrozy nasączone smołą. (184)
PRZYKŁAD III
[Vlasy mala spletené] do hrubého vrkoča, ktorý sa 
jej hompáľal po útlom chrbátiku ani ťažký klas. (57)
I. [Włosy miała splecione] w gruby warkocz, któ-

ry kołysał się na wątłych plecach niczym ciężki kłos. 
(168–169)

II. [Włosy miała splecione] w gruby warkocz, 
kołyszący się na jej wątłych pleckach niczym ciężki 
kłos. (63)

III. [Wiatr] Za każdym razem kiedy koło mnie 
przelatywał, okręcał mi się wokół nóg i coś tam mamro-
tał. Pewnie się złościł, że mu staję na drodze, ale gdy się 
przekonał, że nie mam zamiaru zrobić mu na przekór, 
zaczął wyczyniać psikusy jak jakiś swawolny urwis. 
(167–168)

Ako vidieť, autorka I. prekladu najvoľnejšie pri-
stúpila k originálu. Bohužiaľ, kvôli tomu, že sa vzdala 
prekladu slovenského slova „kedykoľvek”, ochudobnila 
význam vety o násobok opisovaného procesu; nahrade-
ním slovenského slovesa „stvárať sa” poľským „zacho-
wywać się” zása stratila expresívne zafarbenie, ktoré 
poľský ekvivalent nemá. V preklade si môžeme všim-
núť i pokus zdôrazniť expresívnosť situácie uplatne-
ním metonymie, ktorá nie je v origináli: wplątał mi się 
w nogi”. Diskutabilná je opodstatnenosť použitia ďal-
šieho štylistického prostriedku, keď súčasne opomenula 
iný, ktorý sa v texte nachádza. Ostatné preklady, čiže II. 
a III. ťažia z expresívnosti vďaka tomu, že našli v poľ-
skom jazyku zodpovedajúce lexikálne ekvivalenty.

Toto sú vybraté príklady prirovnaní:
PRÍKLAD I.
Srdce mi poskočilo ani pošteklený kôň, rozháňalo 
krv a ja som vzbĺkol ako hrsť slamy. (52)
I. Serce mi skoczyło jak koń spięty ostrogą, roz-

gorzała krew, zapłonąłem jak garść słomy. (162)
II. Serce podskoczyło mi jak koń spięty ostrogą, 

wzburzyło krew. Rozgorzałem jak garść słomy. (56)
III. Serce mi się szarpnęło jak źgnięty ostrogą koń, 

rozpędziło krew i wnet rozgorzałem niczym garść sło-
my. 176–177)

PRÍKLAD II.
Svali na ňom sa napínali ani hrubé povrazy, za-
pustené smolou. (56)
I. Mięśnie napinały mu się jak grube powrozy nas-

marowane smołą. (167)
II. Mięśnie napinały mu się jak grube, nasiąkłe 

smołą powrozy. (61)
III. Mięśnie napinały się na Šajbanie niby grube 

powrozy nasączone smołą. (184)
PRÍKLAD III.
[Vlasy mala spletené] do hrubého vrkoča, ktorý sa 
jej hompáľal po útlom chrbátiku ani ťažký klas. 
(57)
I. [Włosy miała splecione] w gruby warkocz, któ-

ry kołysał się na wątłych plecach niczym ciężki kłos. 
(168 – 169)

II. [Włosy miała splecione] w gruby warkocz, 
kołyszący się na jej wątłych pleckach niczym ciężki 
kłos. (63)
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III. [Włosy miała zaplecione] w gruby warkocz, 
który się kołysał na jej chudziutkich pleckach niby ciężki 
kłos. (186)

Przytoczone porównania decydują zarówno 
o semantycznej organizacji tekstu, jak również, dzię-
ki zastosowanym zestawieniom cech, stanowią o jego 
folkloryzacji. Należy także zauważyć, że często porów-
nania oparte są na omówionej przeze mnie instrumen-
tacji głoskowej, co dodatkowo utrudnia zadanie, któ-
remu musi sprostać tłumacz. Dość charakterystyczną 
cechą jest sposób budowy porównań, które autor orygi-
nału tworzy najczęściej przez zastosowanie spójnika: 
„ani”, znacznie rzadziej używa spójnika „ako”. Uwaga 
ta odnosi się do wszystkich występujących na prze-
strzeni tekstu porównań. Autorka III przekładu stosuje 
w II oraz III przykładzie jako ekwiwalent słowackiego 
spójnika „ani” polski „niby”. W I przykładzie różnicuje 
występujące w oryginale spójniki. Pozostałe tłumaczki 
nie zwracają uwagi na dwa różne spójniki, w sposób dość 
swobodny oddając je w swych przekładach. 

W przykładzie I mamy również do czynienia ze spe-
cyficzną strukturą zdania, gdyż „ja” występuje w nim 
w roli spójnika łączącego dwie jego części. W przekładach 
odnajdujemy różne podejścia do tej kwestii, a mianowicie: 
w I i II przekładzie brak jest zachowania wspomnianego 
spójnika, w zamian za to autorki proponują użycie znaku 
interpunkcyjnego (w przekładzie I – przecinka, w drugim 
zaś – kropki) i rozdzielenia całego zdania na dwa osobne 
człony. Jedynie w przekładzie III w miejsce spójnika „ja” 
tłumaczka używa łącznika „i wnet”, przez co zostaje za-
chowana spójność zdania. 

Autor oryginału stosuje w tekście bardzo bogaty ze-
staw epitetów. Podobnie jak w przypadku porównań, rów-
nież epitety posiadają więcej niż jedną funkcję. Oprócz 
swojej podstawowej funkcji, jaką jest określanie rzeczow-
nika, stanowią element rytmizacji oraz powodować mogą 
emocjonalne nacechowanie przedstawianych rzeczy lub 
zjawisk. Autor osiąga taki efekt głównie poprzez celowe 
stosowanie deminutywów lub augmentatywów. Przekład 
tak skomplikowanego i złożonego oraz realizującego się 
na tylu płaszczyznach tekstu elementu musi z pewnością 
sprawiać trudność w procesie translacji. Przyjrzyjmy się, 
jak z tym wyzwaniem poradziły sobie tłumaczki:

Voľakto sa pri mne pristavuje a díva sa na mňa zvláš-
tnym, maličičkým, ale strašne prenikavým a os-
trým zrakom. (48)
Zestawmy to z odpowiednimi fragmentami przekładów:
I. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 

niezwykłym, krótkim, ale bardzo przenikliwym i ostrym 
spojrzeniem. (157)

III. [Włosy miała zaplecione] w gruby warkocz, 
który się kołysał na jej chudziutkich pleckach niby 
ciężki kłos. (186)

Uvedené prirovnania rozhodujú rovnako o séman-
tickej organizácii textu a vďaka použitým súborom vlast-
ností aj o jeho folklorizácii. Treba si všimnúť i skutočnosť, 
že prirovnania sa často opierajú o hláskovú inštrumen-
táciu, ktorú som už spomínal, a to ešte viac komplikuje 
úlohu, s ktorou si prekladateľ musí poradiť. Spôsob tvo-
renia prirovnaní je pomerne charakteristickým znakom, 
ktoré autor originálu tvorí najčastejšie použitím spojky 
„ani”, oveľa zriedkavejšie používa spojku „ako”. Tento 
postreh sa týka všetkých prirovnaní, ktoré sa nachádzajú 
v texte. Autorka III. prekladu používa v II. a III. príklade 
ako ekvivalent slovenskej spojky „ani” poľské „niby”. 
V I. príklade rozlišuje spojky, ktoré sa nachádzajú v originá-
li. Ostatné prekladateľky neberú do úvahy dve rôzne spojky, 
pomerne voľne ich vyjadrujú vo svojich prekladoch.

V I. príklade sa stretávame aj so špecifickou štruk-
túrou vety, keď „ja” v nej plní úlohu spojky, ktorá spája 
jej dve časti. V prekladoch nachádzame rôzne riešenia 
tohto problému, teda v I. a II. preklade chýba spomí-
naná spojka, namiesto toho autorky navrhujú použiť 
interpunkčné znamienko (v preklade I. – čiarku, v dru-
hom zase – bodku) a rozdeliť celú vetu na dva rozdielne 
členy. Jedine v III. preklade, tam kde je použité „ja”, 
prekladateľka používa spojku „i wnet”, vďaka tomu 
je zachovaná celistvosť vety.

Autor originálu predkladá v texte veľmi bohatý sú-
bor epitet. Podobne ako v prípade prirovnaní aj epitetá 
plnia viac ako jednu funkciu. Epitetá, okrem svojej zá-
kladnej funkcie, ktorou je bližšie určovanie podstatného 
mena, sú dôležitým prvkom rytmizácie a môžu opiso-
vaným veciam a javom dať emocionálny náboj. Autor 
tento efekt dosahuje najmä cieleným používaním demi-
nutív a augmentatív. Preklad takéhoto komplikovaného, 
zložitého elementu, ktorý sa realizuje na mnohých rovi-
nách textu, musí určite spôsobovať problémy v procese 
prekladania. Pozrime sa, ako si s touto výzvou poradili 
prekladateľky.

Voľakto sa pri mne pristavuje a díva sa na mňa 
zvláštnym, maličičkým, ale strašne prenikavým 
a ostrým zrakom. (48)
Porovnajme to s príslušnými úryvkami prekladov:
I. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 

niezwykłym, krótkim, ale bardzo przenikliwym i os-
trym spojrzeniem. (157)

II. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 
takimi dziwnymi, małymi, ale bardzo przenikliwymi 
i surowymi oczami. (51)
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II. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 
takimi dziwnymi, małymi, ale bardzo przenikliwymi i su-
rowymi oczami. (51)

III. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 
dziwnym dziecinnym, ale strasznie przenikliwym i ba-
dawczym wzrokiem. (169)

Przekłady nie różnią się od siebie w sposób znaczny. 
Dostrzegalna jest tendencja autorki III przekładu do ści-
słości filologicznej, która jednak nie wszędzie występuje 
konsekwentnie. Inaczej ta kwestia wygląda u autorki prze-
kładu II, która słowacki epitet: „ostrý” zastępuje polskim 
przymiotnikiem: „surowy”, zawierającym jednak odmien-
ne odcienie semantyczne.

W utworze odnaleźć można wiele przykładów nagro-
madzania epitetów w jednym zdaniu. Takie ciągi epitetów, 
często synonimów, zwiększać mają przede wszystkim 
ekspresję tekstu oryginału. Oto kolejne przykłady potwier-
dzające naszą tezę:

PRZYKŁAD I
[…] bola takto pred mojimi očami sama, maličká, 
drobná […] (46)
I. […] Stanęła przed moimi oczyma taka sama, ma-

lutka, drobna […] (155)
II. […] Stała przede mną sama, maleńka, drobna […] 

(48)
III. […] i oto miałem ją przed oczyma samą, malutką, 

drobną […] (166)
PRZYKŁAD II
Tváričku mala vyjasnenú blaženým úsmevom a bie-
lu, bielučičkú ako svätá hostia. (60)
I. Twarzyczkę jej rozjaśniał uśmiech szczęścia. Była 

biała, bielusieńka niczym Hostia Przenajświętsza. (172)
II. Twarzyczkę rozjaśniał błogi uśmiech i biel. Była 

bielutka jak hostia. (67)
III. Twarzyczkę miała rozjaśnioną błogim uśmie-

chem i białą, bieluchną jak przenajświętsza hostia. (191)
Autorka przekładu II w sposób rażący ingeruje 

w strukturę zdania, zakłócając tym samym rytm wypo-
wiedzi. W I przykładzie wyrażenie „pred mojimi očami” 
tłumaczy na „przede mną”. Jednak o braku przemyśla-
nej strategii translatorskiej w stosunku do semantycz-
nej oraz składniowej organizacji utworu najwyraźniej 
świadczy przykład II, gdzie widzimy, że tłumaczka roz-
biła ciąg epitetów, dzieląc wypowiedź na dwa zdania 
i rozdzielając kolejne określniki czasownikiem „była”. 
Dodatkowo rezygnuje z epitetu odnoszącego się do po-
jawiającej się w porównaniu „hostii”. Brak tego epitetu 
zubaża przekład, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że narra-
tor traktuje bohaterkę w kategoriach sacrum, o czym 
dowiadujemy się z tekstu. Autorka przekładu I również 

III. Ktoś zatrzymuje się przy mnie i patrzy na mnie 
dziwnym dziecinnym, ale strasznie przenikliwym i ba-
dawczym wzrokiem. (169)

Preklady sa od seba zásadným spôsobom nelíšia. 
Môžeme si všimnúť tendenciu autorky III. prekladu, 
ktorá sa snaží o filologickú presnosť, ale nie je všade 
dôsledná. Autorka II. prekladu tento problém riešila 
iným spôsobom, slovenské epiteton „ostrý” nahrádza 
poľským adjektívom „surowy”, ktoré má však iné sé-
mantické odtiene.

V diele môžeme nájsť mnoho príkladov hroma-
denia epitet, ktoré sa nachádzajú v jednej vete. Takéto 
zhluky epitet, často synoným, majú zvyšovať najmä ex-
presívnosť textu originálu. Tu sú ďalšie príklady, ktoré 
potvrdzujú našu tézu:

PRÍKLAD I.
[…] bola takto pred mojimi očami sama, maličká, 
drobná […] (46)
I. […] Stanęła przed moimi oczyma taka sama, ma-

lutka, drobna […] (155)
II. […] Stała przede mną sama, maleńka, drobna 

[…] (48)
III. […] i oto miałem ją przed oczyma samą, ma-

lutką, drobną […] (166)
PRÍKLAD II.
Tváričku mala vyjasnenú blaženým úsmevom 
a bielu, bielučičkú ako svätá hostia. (60)
I. Twarzyczkę jej rozjaśniał uśmiech szczęścia. 

Była biała, bielusieńka niczym Hostia Przenajświętsza. 
(172)

II. Twarzyczkę rozjaśniał błogi uśmiech i biel. 
Była bielutka jak hostia. (67)

III. Twarzyczkę miała rozjaśnioną błogim uśmie-
chem i białą, bieluchną jak przenajświętsza hostia. 
(191)

Autorka II. prekladu nápadným spôsobom zasahuje 
do štruktúry vety a takto narúša rytmus výpovede. V I. 
príklade slovné spojenie „pred mojimi očami” prekladá 
ako „przede mną”. Avšak o chýbajúcej prekladateľskej 
stratégii vzhľadom na sémantickú a syntaktickú organi-
záciu diela najvýraznejšie svedčí príklad II., kde vidíme, 
že autorka narušila rad epitet tak, že rozbila výpoveď 
na dve vety a ďalšie epitetá rozdelila slovesom „była”. 
Navyše, vynechala epiteton, ktoré sa vzťahuje na slovo 
„hostia” nachádzajúce sa v prirovnaní. To, že toto epite-
ton bolo vynechané, ochudobňuje preklad, obzvlášť ak 
si pamätáme, že rozprávač vníma hrdinku v kategóriách 
sacrum, o čom sa dozvedáme z textu. Autorka I. prekla-
du rovnako rozbíja vetu citovanú v II. príklade slovesom 
„była”, ale nerozdeľuje to ďalšie epitetá. Takýto spôsob 
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rozbija zdanie cytowane w II przykładzie czasownikiem 
„była”, ale nie prowadzi to do rozdzielenia kolejnych 
epitetów. Działanie takie uzasadnia próba uchwycenia 
instrumentacji głoskowej poprzez aliterację, uzyskaną 
powtórzeniem w trzech kolejnych słowach spółgłoski 
„b”. Przekłady I i III w pełni zachowują zastosowane 
w oryginale epitety oraz oddają wszystkie spełniane 
przez nie funkcje.

Poddajmy analizie jeszcze jedną płaszczyznę teks-
tu, a mianowicie jego sferę emocjonalno-nastrojową. 
Realizacja tej płaszczyzny utworu możliwa jest przede 
wszystkim dzięki takim środkom ekspresji, których 
główną rolą jest wprowadzenie do utworu pewnego 
ładunku emocjonalnego i budowanie określonego na-
stroju. Należą do nich m.in. określenia odnoszące się 
do zmysłów (tj. efekty dźwiękowe, barwy, określenia 
zapachu i smaku) oraz symbole. Wszystkie te elemen-
ty odwołują się do emocjonalnej sfery odbiorcy oraz 
mają na celu wywołanie w nim określonych uczuć, ta-
kich jak np.: zaskoczenie, zadowolenie, współczucie, 
wzruszenie itp.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Švantner kieruje 
emocjami odbiorców. Oto przykład synestezji, w której 
autor łączy wrażenia smakowe z muzycznymi, przez 
co jeszcze silniej oddziałuje na zmysły czytelnika.

Sladká chuť mlieka sa mi penila v ústach. Dý-
chal som vôňu dozretých jahôd a mosadzou vy-
bitá píšťalenka preľúbezne spievala, akoby sa 
v mede bola od týždňa močila. (51)
Zestawmy omawiany fragment z przekładami:
I. Słodki smak mleka pienił mi się w ustach. Od-

dychałem zapachem dojrzałych poziomek, a wkrótce 
mosiądzem okuta fujarka śpiewała cudownie, jakby 
od tygodnia moczyła się w miodzie. (162)

II. Słodki smak mleka pienił się mych w ustach. 
Oddychałem wonią dojrzałych poziomek, a mosią-
dzem wybijana fujarka przesłodko śpiewała jakby 
od tygodnia w miodzie się moczyła. (55)

III. Słodki smak mleka pienił mi się w ustach. 
Wdychałem woń dojrzałych poziomek, a mosiądzem 
wybita piszczałeczka przerozkosznie śpiewała, jakby 
się od tygodnia moczyła w miodzie. (176)

Zarówno piszczałeczka, jak i miód wywołują 
pozytywne uczucia. Wprowadzają radosny nastrój, 
kojarzony z zabawą, beztroską, spełnieniem. Ich od-
działywaniu poddaje się narrator, jednocześnie głów-
ny bohater utworu. Wszystkie tłumaczenia zachowują 
w pełni zastosowany przez autora środek ekspresji. 

Podajmy jeszcze jeden przykład wskazujący 
na emocjonalne zabarwienie noweli:

odôvodňuje pokus uchopenia hláskovej inštrumentácie 
pomocou aliterácie, ktorú dosiahla zopakovaním hlásky 
„b” v troch po sebe idúcich slovách. Preklady I. a III. 
úplne zachovávajú epitetá použité v origináli a tieto 
preklady odzrkadľujú všetky funkcie, ktoré plnia.

Analyzujme ešte jednu rovinu textu, teda jeho 
oblasť emócií a nálad. Realizovanie tejto roviny diela 
je možné najmä vďaka takým prostriedkom expresív-
nosti, ktorých hlavnou úlohou je dať dielu istý emoci-
onálny náboj a vytvárať opisovanú náladu. Okrem iných 
medzi ne patria: výrazy vzťahujúce sa na zmysly (t.j. 
zvukové efekty, farby, výrazy vône a chuti) a symboly. 
Všetky tieto elementy sa týkajú emocionálnej oblasti 
príjemcu a ich cieľom je vyvolať opísané pocity – také 
ako prekvapenie, spokojnosť, súcit, vzrušenie atď.

 Pozrime sa, akým spôsobom Švantner riadi emócie 
príjemcov. Tu je príklad synestézie, v ktorej autor spája 
chuťové dojmy s hudobnými, a takto ešte viac pôsobí 
na zmysly čitateľa.

Sladká chuť mlieka sa mi penila v ústach. Dýchal 
som vôňu dozretých jahôd a mosadzou vybitá píš-
ťalenka preľúbezne spievala, akoby sa v mede 
bola od týždňa močila. (51)
Porovnajme tento úryvok s prekladmi:
I. Słodki smak mleka pienił mi się w ustach. Od-

dychałem zapachem dojrzałych poziomek, a wkrótce 
mosiądzem okuta fujarka śpiewała cudownie, jakby 
od tygodnia moczyła się w miodzie. (162)

II. Słodki smak mleka pienił się mych w ustach. 
Oddychałem wonią dojrzałych poziomek, a mosiądzem 
wybijana fujarka przesłodko śpiewała jakby od tygod-
nia w miodzie się moczyła. (55)

III. Słodki smak mleka pienił mi się w ustach. 
Wdychałem woń dojrzałych poziomek, a mosiądzem 
wybita piszczałeczka przerozkosznie śpiewała, jakby 
się od tygodnia moczyła w miodzie. (176)

Píšťalenka i med rovnako vyvolávajú pozitívne 
pocity. Vyvolávajú veselú náladu, ktorá sa spája so zá-
bavou, bezstarostnosťou, naplnením. Ich pôsobeniu sa 
poddáva rozprávač, zároveň i hlavný hrdina diela. Všet-
ky preklady v plnom rozsahu dodržiavajú expresívny 
prostriedok, ktorý použil autor.

Uveďme ešte jeden príklad, ktorý poukazuje 
na emocionálne zafarbenie novely:

Vliekol som sa potom za ovcami ani tôňa oblaku. 
[…] Nemal som zmyslu pre podiv porozčesávaných 
vrchov, čo obtáčali obzor a čo sa ešte aj v tento pre 
mňa osudný deň maľovali slnkom. Dúhové farby 
presvietených diaľok zliali sa mi do špinavej mlá-
ky, kde sa kúpala moja chmúrna tvár. (53)
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Vliekol som sa potom za ovcami ani tôňa oblaku. 
[…] Nemal som zmyslu pre podiv porozčesávaných 
vrchov, čo obtáčali obzor a čo sa ešte aj v tento pre 
mňa osudný deň maľovali slnkom. Dúhové farby 
presvietených diaľok zliali sa mi do špinavej mlá-
ky, kde sa kúpala moja chmúrna tvár. (53)
Tłumaczki zaproponowały następujące wersje:
I. Włóczyłem się wtedy za owcami jak cień chmury. 

[…] Nie w głowie mi było podziwiać postrzępione wier-
chy, które otaczały widnokrąg i które się jeszcze w ten fa-
talny dla mnie dzień malowały słońcem. Tęczowe barwy 
prześwietlonych oddali zlewały mi się we wstrętną kałużę, 
w której kąpała się moja ponura twarz. (164)

II. Niczym cień chmury powlokłem się za owcami. 
[…] Nie podziwiałem potarganych wierchów otaczają-
cych horyzont, które jeszcze w tym tak dla mnie fatalnym 
dniu malowały się słońcem. Tęczowe kolory rozświetlo-
nych dali zlewały mi się w szpetną kałużę, w której kąpała 
się moja ponura twarz. (58)

III. Wlokłem się za owcami niby cień obłoku. […] 
Nie w głowie mi było, żeby podziwiać postrzępione wier-
chy, które otaczały widnokrąg i które na dodatek w ten 
sądny dla mnie dzień malowały się słońcem. Tęczowe bar-
wy prześwietlonych dali zlały mi się w brudną kałużę, w 
której zanurzyłem swoją chmurną twarz. (179)

Autor, kierując emocjami czytelnika, wywołuje 
w jego wyobraźni oryginalny obraz poetycki, dla podkre-
ślenia nastroju używając kontrastu odcieni. Autor tworzy 
przestrzenny obraz poprzez zastosowanie zwrotu: „obtá-
čali obzor”, dodatkowo konfrontuje go z bohaterem, który 
jest jak „cień chmury”, z nieokreślonych powodów nie-
czuły na piękno krajobrazu, którym wcześniej się upajał. 
Wspomniany zwrot potęguje głębię i piękno opisanego 
obrazu. Autorki I i III przekładu zastępują go wyrażeniem: 
„otaczały widnokrąg”, natomiast w II przekładzie występu-
je zwrot: „otaczających horyzont”. Słowa horyzont i wid-
nokrąg są co prawda synonimiczne, lecz z uwagi na więk-
szą obrazowość, bardziej zasadne wydaje się użycie tego 
drugiego. Wydobycie piękna krajobrazu jest konieczne 
do wskazania kontrastu z przygnębionym i zrezygnowa-
nym bohaterem. Komentarza wymaga także to, że w I i II 
przekładzie jako ekwiwalent słowackiego epitetu „chmúr-
ny” występuje polski: „ponury”. Przez taki zabieg obraz 
zostaje zubożony o ekspresyjność i poetyckość.

Jak słusznie zauważa L. Spyrka, proza liryzowana 
stawia przed tłumaczem specjalne wymagania i w związku 
z tym zastosowania szczególnej strategii translatorskiej16. 
Spróbujmy odnieść się do powstałych tłumaczeń tworzą-
cych serię przekładową noweli Františka Švantnera Malka.

16  Por. L. Spyrka, Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej …, op. cit., s. 141.

Prekladateľky navrhli nasledujúce verzie:
I. Włóczyłem się wtedy za owcami jak cień chmu-

ry. […] Nie w głowie mi było podziwiać postrzępione 
wierchy, które otaczały widnokrąg i które się jeszcze 
w ten fatalny dla mnie dzień malowały słońcem. Tęc-
zowe barwy prześwietlonych oddali zlewały mi się 
we wstrętną kałużę, w której kąpała się moja ponura 
twarz. (164)

II. Niczym cień chmury powlokłem się za owca-
mi. […] Nie podziwiałem potarganych wierchów otac-
zających horyzont, które jeszcze w tym tak dla mnie 
fatalnym dniu malowały się słońcem. Tęczowe kolory 
rozświetlonych dali zlewały mi się w szpetną kałużę, 
w której kąpała się moja ponura twarz. (58)

III. Wlokłem się za owcami niby cień obłoku. […] 
Nie w głowie mi było żeby podziwiać postrzępione 
wierchy, które otaczały widnokrąg i które na dodatek 
w ten sądny dla mnie dzień malowały się słońcem. Tęc-
zowe barwy prześwietlonych dali zlały mi się w brud-
ną kałużę, w której zanurzyłem swoją chmurną twarz. 
(179)

Autor, riadiac emócie čitateľa, vytvára v jeho pred-
stavivosti originálny poetický obraz, na zdôraznenie ná-
lady využíva kontrast odtieňov. Autor vytvára priesto-
rový obraz použitím výrazu „obtáčali obzor”, navyše ho 
ešte konfrontuje s hrdinom, ktorý je ako „cień chmury” 
(„tôňa oblaku”), z neurčitých dôvodov necitlivý voči 
kráse opísaného obrazu, ktorým sa predtým opíjal. Spo-
mínaný výraz stupňuje hĺbku a krásu opísaného obrazu. 
Autorky I. a III. prekladu ho nahrádzajú výrazom: „otac-
zały widnokrąg”, ale v II. preklade sa nachádza výraz: 
„otaczających horyzont”. Slová horyzont i widnokrąg 
sú, pravda, synonymné, ale vzhľadom na väčšiu ob-
raznosť sa zdá opodstatnenejšie použitie toho druhého. 
Vylúdenie krásy krajiny je potrebné na ukázanie kon-
trastu so zarmúteným a apatickým hrdinom. Komentár 
si vyžaduje aj skutočnosť, že v I. a II. preklade sa ako 
ekvivalent slovenského epiteta „chmúrny” nachádza 
poľské „ponury”. Kvôli tomu je obraz ochudobnený 
o expresívnosť a poetickosť.

Ako oprávnene poznamenáva L. Spyrka, lyrizova-
ná próza kladie na prekladateľa špeciálne nároky a v sú-
vislosti s tým i použiť požiadavku špeciálnu preklada-
teľskú stratégiu16.

Pokúsme sa zaujať stanovisko k prekladom, ktoré tvo-
ria prekladovú sériu novely Františka Švantnera Malka.

Z tejto porovnávacej analýzy vyplýva, že I. preklad 
vykazuje nedostatky týkajúce sa adekvátnosti jednotli-
vých rovín textu vzhľadom na originál, nie sú to však

16  Porov. L. Spyrka, Wokół tłumaczenia tzw. prozy lirycznej …, op. cit., s. 141.
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Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, 
że przekład I wykazuje uchybienia dotyczące adekwat-
ności poszczególnych płaszczyzn tekstu w stosunku 
do oryginału, nie są to jednak uchybienia rażące. Mimo 
że tłumaczka często postępuje bez wyraźnie dostrzegalnej 
strategii, przekład ten jest zarówno poprawny, jak i atrak-
cyjny czytelniczo.

Przekład II wykazuje najwięcej odchyleń wzglę-
dem oryginału. Dotyczy to praktycznie wszystkich oma-
wianych elementów tekstu. Brak jest widocznej strategii 
translatorskiej.

W przypadku autorki III przekładu najbardziej wi-
doczna jest świadomość i wrażliwość translatorska, z jaką 
pokonuje ona kolejne przeszkody, dążąc do uzyskania 
jak najwierniejszego przekładu niewątpliwie niełatwego 
tekstu F. Švantnera. Trafnie dobiera środki, umożliwiają-
ce jak najbardziej wierne zachowanie właściwości orygi-
nału. Gdy obrana strategia okazuje się niewystarczająca, 
dostosowuje ją do konkretnej sytuacji. Wierność tłuma-
czenia zostaje zachowana zarówno na poziomie brzmie-
niowym, stylistycznym, semantycznym, jak i na płasz-
czyźnie emocjonalno-nastrojowej utworu.  Tłumaczka 
wydaje się zwolenniczką literackiej koncepcji przekładu,
która wykazuje dużo szacunku dla lingwistycznego ujęcia 
tekstu. W niniejszym szkicu nie poddałem analizie wszyst-
kich kategorii utworu. Omówione płaszczyzny tekstu 
oraz ich realizacja w przekładach wskazują jednak na trud-
ność, jaką stwarza tłumaczenie prozy liryzowanej. Wnio-
ski te potwierdzać mogą również tezę, iż nawet w ramach 
języków bliskich translacja przysparza tłumaczom wiele 
trudności.

nápadné nedostatky. Napriek tomu, že prekladateľka 
často postupuje bez evidentnej stratégie, tento preklad 
je rovnako správny, ako aj čitateľsky zaujímavý.

Preklad II. vykazuje najviac odchýlok v porovnaní 
s originálom. Týka sa to prakticky všetkých spomína-
ných elementov textu. Chýba akákoľvek stratégia, pod-
ľa ktorej by prekladateľka postupovala pri prekladaní.

V prípade autorky III. prekladu je najevidentnejšie 
vedomie a cit, s ktorým prekladateľka prekonáva všetky 
prekážky, a tak sa usiluje získať čo najvernejší preklad 
nepochybne neľahkého textu F. Švantnera. Výstižne si 
zvolila stratégiu, ktorá umožňuje čo najvernejšie za-
chovanie znakov originálu. Okrem zvolenej stratégie 
prekladateľka niekedy rozhodnutia týkajúce sa spôsobu 
prekladania realizuje v konkrétnych situáciách, keď sa 
zdá, že prijatá stratégia je nepostačujúca. Vernosť pre-
kladu je zachovaná rovnako na zvukovej, štylistickej 
a sémantickej úrovni i v rovine emócií a nálad diela. 
Zdá sa, že prekladateľka je prívrženkyňou literárnej 
koncepcie prekladu, ktorá má úctu pred lingvistickým 
vnímaním textu.

V tomto náčrte som neanalyzoval všetky kategórie 
diela. Spomínané roviny textu a ich realizácia v prekla-
doch poukazuje na komplikácie, ktoré sú spojené s pre-
kladaním lyrizovanej prózy. Tieto závery môžu potvr-
dzovať aj tézu, že dokonca aj v rámci blízkych jazykov 
preklad spôsobuje prekladateľom mnoho ťažkostí.

Preklad: Gabriela Zoričaková
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Kazimierz Sikora, Maciej Rak

Czy gwara podhalańska może sprostać 
wymogom stylu biblijnego?1 
Głos w dyskusji o tłumaczeniach Biblii 
na gwary

Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji, która 
przetoczyła się po tym, jak Maria Matejowa Torbiarz 
przełożyła Nowy Testament na gwarę górali skalnopod-
halańskich z Zakopanego (wyd. I – 2002, II – 2005). 
Dyskusja ta przyniosła między innymi oficjalne sta-
nowisko Rady Języka Polskiego PAN2 wobec prób 
nieliterackich (gwarowych i slangowych) adaptacji 
tekstów biblijnych (Uwagi o współczesnych przekła-
dach Biblii na język polski) oraz konferencję „Biblia 
po góralsku”, która odbyła się w Białym Dunajcu 
15 stycznia 2006 r. Jej uczestnikami ze strony świata 
nauki byli zaproszeni przez organizatorów: o. T. M. Dą-
bek (PAT), ks. S. Bafia (PAT), o. W. K. Gródek (PAT); 
językoznawcy: J. Kąś (UJ), A. Heszen (UJ) oraz etno-
graf Cz. Robotycki (UJ). 

Kwestie, które poruszono w liście, a także na kon-
ferencji, można sprowadzić do kilku najogólniejszych: 

1) czy przekład Biblii na gwarę podhalańską 
jest potrzebny, skoro górale posługują się gwarą rów-
nie dobrze jak polszczyzną ogólną? 

2) język Nowego Testamentu przełożonego 
przez M. Matejową Torbiarz odbiega pod niektórych 
względach od gwary podhalańskiej, pozostając przy 
tym w wielu wypadkach niedoskonałym narzędziem 
przekazu słowa objawionego (przytaczano błędy w za-
pisie oraz uchybienia fonetyczne, fleksyjnie i znacze-
niowe, por. wspomniany list Rady Języka Polskiego; 
Czesak 2005). 

1 W charakteryzującym różne style Przewodniku po stylistyce polskiej pod 
red. S. Gajdy (1995) nie znajdziemy określenia styl biblijny. Jeden z podrozdzia-
łów autorstwa M. Makuchowskiej został zatytułowany Styl religijny przez analogię 
do dość często stosowanego zamiennie terminu język religijny. Pewne zamieszanie 
terminologiczne w tej materii stara się uporządkować D. Bieńkowska (2002: 10–13): 
wychodząc od znanej koncepcji T. Skubalanki (1984; 2000: 46–47) stylu jako kon-
kretyzacji języka, przedstawia styl biblijny jako jedną z odmian stylu religijnego rea-
lizującą się w tekście Pisma Świętego. W tym ujęciu oba pojęcia pozostają w relacji 
inkluzji. Autorka nieco na przekór deklarowanej ścisłości terminologicznej czyni 
znak równości pomiędzy stylem a językiem, sprowadzając w istocie język/styl bi-
blijny do roli jednej z odmian funkcjonalnych polskiego języka narodowego (jednego 
ze stylów funkcjonalnych). Mimo pewnych wątpliwości co do wartości denotacyjnej 
i konotacji pojęcia stylu biblijnego przyjmuje je także S. Koziara (2000: 190), głównie 
przez wzgląd na obiektywny fakt istnienia ponadindywidualnego wzorca polszczy-
zny biblijnej; M. Wojtak (1992), wspomniana M. Makuchowska (1995; 2001) i inni, 
zajmując się polszczyzną przekładów biblijnych, pozostają przy ogólnym terminie 
język (styl) religijny. W niniejszym artykule uznajemy słuszność argumentacji przed-
stawionej przez S. Koziarę i D. Bieńkowską, stąd wynika zawężenie terminologiczne. 
Stylu religijnego możemy się bowiem doszukać nie tylko w Piśmie Świętym, ale też 
w kazaniach i modlitwach, które nie są przedmiotem analizy w tekście artykułu. 

2 Ściślej jest to stanowisko Komisji Języka Religijnego, przyjęte przez 
Radę, por. www.rjp.pl. Wśród podpisanych znaleźli się cenieni uczeni – specjaliści 
m.in. w zakresie teologii, translatoryki biblijnej, językoznawstwa polonistycznego 
i współczesnej dialektologii. 

Kazimierz Sikora, Maciej Rak

Môže podhalianske nárečie splnit' 
požiadavky biblického štýlu?1

Diskusný príspevok o preklade Biblie 
do nárečí

Tento článok je jedným z príspevkov v diskusii, ktorá 
prebehla po tom, ako Maria Matejowa Torbiarz preložila 
Nový Testament do skalnopodhalianskeho nárečia goralov 
zo Zakopaného (vyd. I. – 2002, II. – 2005). Diskusia sa 
pričinila okrem iného k vyjadreniu oficiálneho stanovis-
ka Rady poľského jazyka PAV2 k pokusom nespisovných 
adaptácií (nárečových a slangových) biblických textov 
(„Poznámky o súčasných prekladoch Biblie do poľštiny”) 
a k usporiadaniu konferencie Biblia po goralsky, ktorá 
sa uskutočnila v Białom Dunajci 15. januára 2006. Z ve-
deckej obce sa na nej o.i. zúčastnili: páter T. M. Dąbek 
(PAT), kňaz S. Bafia (PAT), pater W. K. Gródek (PAT); 
jazykovedci – J. Kąś (UJ), A. Heszen (UJ) a etnograf 
Cz. Robotycki (UJ).

Otázky, o ktorých sa hovorilo v liste a na konferen-
cii, môžeme zhrnúť do niekoľkých všeobecnejších okru-
hov:

1) Je potrebný preklad Biblie do podhalianskeho 
nárečia, keď gorali ovládajú nárečie rovnako dobre ako 
poľštinu?

2) Jazyk Nového Testamentu, ktorý preložila 
Maria Matejowa Torbiarz, sa v niektorých aspektoch 
líši od podhalianskeho nárečia a v mnohých prípadoch 
sa stáva nedokonalým nástrojom odovzdávania zjave-
ného slova Božieho (ako príklad sa uvádzali chyby v 
zápise a fonetické, gramatické a významové nedostat-
ky, viď spomínaný list Rady poľského jazyka; Czesak 
2005).   

1  V Przewodniku po stylistyce polskiej, pod red. S Gajdu (1995), ktorý 
charakterizuje rôzne štýly, nenájdeme termín biblický štýl. Jedna z kapitol autorky 
M. Makuchowskej má názov Styl religijny[Náboženský štýl] ako analógia s pomerne 
často zameniteľne používaným termínom náboženský jazyk. Určitý terminologický 
zmätok v tejto oblasti sa snaží usporiadať D. Bieńkowska (2002:10–13) vychádzajúc 
zo známej koncepcie T. Skubalanky (1984; 2000:46–47) – štýlu ako konkretizácie ja-
zyka, predstavuje biblický štýl ako jednu z variet náboženského štýlu, ktorá sa realizu-
je v texte Svätého písma. V takomto poňatí sú oba pojmy vo vzťahu inklúzie. Autorka 
aj napriek spomínanému upresneniu termínov dáva medzi štýl a jazyk znamienko 
rovnosti, čím v podstate uvádza biblický štýl/jazyk do úlohy jednej z funkčných va-
riet poľského národného jazyka (jedného z funkčných jazykových štýlov). Aj napriek 
určitým pochybnostiam týkajúcich sa denotačnej a konotačnej hodnoty biblického 
štýlu, prijíma ich aj S. Koziara (2000:190), hlavne vzhľadom na objektívnu skuto-
čnosť jestvovania nadindividuálneho vzorca biblickej poľštiny; M. Wojtak (1992), 
spomínaná M. Makuchowska (1995; 2001) a iní, ktorí sa zaoberajú poľštinou bibli-
ckých prekladov, používajú všeobecný termín náboženský jazyk(štýl). V tomto článku 
uznávame oprávnenosť argumentácie, ktorú predstavil S. Koziara a D. Bieńkowska 
a z toho vyplýva zúženie významu použitých termínov. Náboženský štýl môžeme 
totiž nájsť nielen vo Svätom písme, ale aj kázňach a modlitbách, ktoré nie sú predme-
tom analýzy tohto článku. 

2  Respektíve je to stanovisko Komisie náboženského jazyka, ktoré pri-
jala Rada, viď www.rjp.pl. Medzi tými, ktorí list podpísali, sa nachádzajú mená 
významných vedcov – odborníkov o.i. v oblasti teológie, prekladu biblických tex-
tov, jazykovedci-polonisti a odborníci v oblasti súčasnej dialektológie. 
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3) istnieją kościelno-prawne oraz dogmatyczne 
ograniczenia i konsekwencje tego typu prób transla-
torskich, także ich ewentualnego wykorzystania w li-
turgii mszy świętej, jakkolwiek nie są to trudności nie-
przezwyciężalne. 

Niniejszy artykuł z kilku powodów nie wpisu-
je się w tak ustalony zakres dyskusji, pozostawiając 
na uboczu kwestie wywołujące największe kontro-
wersje i emocje. Po pierwsze, jeśli idzie o potrze-
bę tłumaczenia Biblii na gwarę góralską, uznajemy 
za oczywiste, iż autorce nie przyświecał tradycyjny 
cel tłumaczeń, który polega na przybliżeniu poga-
nom nauk biblijnych; raczej idea swoiście rozumia-
nej inkulturacji3, związanej z niewątpliwym awansem 
kulturalnym kilku regionalnych odmian polszczyzny 
(w tym góralszczyzny). Zatem dla górali – jak moż-
na sądzić – Biblia przetłumaczona na gwarę to część 
ich kultury o znaczeniu przede wszystkim prestiżo-
wym i sentymentalnym. Po drugie, trudno oczekiwać, 
że autorka tłumaczenia, która nie jest ani dialekto-
logiem, ani biblistą, przygotuje podhalańską wersję 
Nowego Testamentu bez zarzutu. Niewątpliwe błędy 
i niedostatki, które jej wytknięto, w większości nie za-
kłócają przekazu biblijnego, często też są to niekon-
sekwencje wynikające z nieprzestrzegania jednolitych 
zasad pisowni w gwarze4. Podczas ożywionej dyskusji 
na ten temat podczas konferencji w Białym Dunajcu 
wskazano także, jak można by uniknąć takich błędów 
w przyszłości. 

Nasz tekst (świadomie) sytuuje się nieco na mar-
ginesie toczonych sporów, w centrum uwagi stawiając 
zagadnienia stylistyczno-językowe, a ściślej – możli-
wość sprostania przez gwarę wymogom stylu biblij-
nego. Idzie tu zarówno o zdolność do wyrażenia roz-
maitych subtelnych wartości i odcieni znaczeniowych 
tekstu objawionego, jak również o konieczny walor 
podniosłości, dostojeństwa – tradycyjnie cechujący 
polski styl biblijny (por. Koziara 2000; Bieńkowska 
2002: 32–33). W istocie więc pytamy o wartość styli-
styczną ludowej polszczyzny przekładowej – podha-
lańskiej gwary, która wykracza tym samym poza właś-
ciwy sobie obszar codziennej komunikacji, pozostając 

3 Szerzej na ten temat różnorakich aspektów unowocześniania języka religij-
nego mowa w zamieszczonych w bibliografi i pracach S. Koziary, M. Makuchowskiej, 
D. Bieńkowskiej, W. Przyczyny i G. Siwka. W tym kontekście warto przywołać zdanie 
ks. Mirosława Drozdka, kustosza Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, który 
w „Słowie wprowadzającym” do „Ewangelii” Marii Matejowej Torbiarz (II wyd. z 2005 r.)
pisze: Księga Czterech Ewangelii trafi  do góralskich domów, służyć będzie pomocą przy 
wychowaniu najmłodszych pokoleń, wiara całych rodzin zostanie umocniona, mając ła-
twiejszy dostęp do słowa Bożego ubranego w szatę góralskiej mowy, a młode pokolenie 
otrzyma możliwość przyswojenia sobie religijnego słownictwa (s. 8). 

4 Rozstrzygnięcia dotyczące zapisu gwary podhalańskiej znajdziemy w ar-
tykule J. Kąsia i K. Sikory – Ortografi a podhalańska – problemy podstawowe i pro-
pozycje rozwiązań (2004). 

3) Existujú cirkevno-právne a dogmatické obme-
dzenia a konzekvencie takýchto translatorských pokusov, 
taktiež ich prípadného využitia v liturgii svätej omše, aj 
keď to nie sú neprekonateľné ťažkosti.

Tento článok nemôžeme z niekoľkých dôvodov 
zaradiť do takto poňatého rozsahu diskusie, pretože sa 
priamo nezaoberá otázkami vyvolávajúcimi najväčšie 
kontroverzie a emócie. Po prvé – čo sa týka potreby 
preloženia Biblie do goralčiny, je pre nás samozrejmé, 
že autorka nesledovala tradičný cieľ prekladov, ktorý 
spočíva v priblížení biblického učenia; bola to radšej 
myšlienka svojsky chápanej inkulturácie3, spojenej 
s nepochybným kultúrnym povýšením niekoľkých 
regionálnych variánt poľštiny (v tom aj goralčiny). 
Takže pre goralov – ako predpokladáme – Biblia pre-
ložená do nárečia predstavuje časť ich kultúry, ktorá 
má predovšetkým prestížny a sentimentálny význam. 
Po druhé – nemôžeme očakávať, že autorka prekla-
du, ktorá nie je ani dialektologička, ani biblistka, pri-
praví podhaliansku verziu Nového zákona dokonale. 
Nesporné chyby a nedostatky, ktoré jej boli vytknu-
té, väčšinou  nenarúšajú biblický odkaz, ale častejšia 
je nedôslednosť vyplývajúca z nedodržiavania jed-
notných pravidiel pravopisu v nárečí4. Živá diskusia 
na túto tému  na konferencii v Białom Dunajci taktiež 
poukázala, ako je možné vyhnúť sa takýmto chybám 
v budúcnosti.   

Náš text je (vedome) situovaný trochu na okraji 
prebiehajúcich sporov a v centre pozornosti sa nachá-
dzajú štylisticko-jazykové otázky, respektíve možnosť, 
ako môže nárečie vyhovieť požiadavkám biblického 
štýlu. Ide tu zároveň o schopnosť rozlíšiť rôznorodé 
subtílne hodnoty a významové odtiene zjaveného tex-
tu, ako aj o nevyhnutnú vznešenosť, dôstojnosť, ktorá 
už tradične charakterizuje poľský biblický štýl (viď 
Koziara 2000; Bieńkowska 2002: 32–33). V podstate 
si teda kladieme otázku týkajúcu sa štylistickej hod-
noty prekladovej ľudovej poľštiny – podhalianskeho 
nárečia, ktoré týmto presahuje preň typickú oblasť 
všednej komunikácie, paradoxne však pritom zostáva 
– vzhľadom na spoločenský rozsah použitia – obme-
dzeným kódom, zaťaženým mnohými nedostatkami 
(obzvlášť v oblasti slovnej zásoby). 

3 Viac na tému rôznorodých aspektov modernizácie náboženského jazyka 
v prácach S. Koziaru, M. Makuchowskej, D. Bieńkowskej, W. Przyczynu i G. Siwka 
uvedených v literatúre. V tomto kontexte môžeme spomenúť názor kňaza Mirosława 
Drozdka, kustóda v kostole PM Fatimskej na Krzeptówkach, ktorý v Úvode do Evan-
jelia Marie Matejowej Torbiarzovej (II. Vyd. Z r. 2005) píše: Kniha štyroch evanjelií sa 
dostane do goralských domácností, bude nápomocná pri výchove najmladších pokolení. 
Ľahším prístupom k Božiemu slovu odetého do goralskej reči posilní vieru celých rodín 
a mladé pokolenie dostane možnosť osvojiť si náboženskú slovnú zásobu (s.8). 

4 Riešenie týkajúce sa zápisu goralského nárečia nájdeme v článku J. Kąśa 
a K. Sikoru Ortografi a podhalańska – problemy podstawowe i propozycje rozwiązań 
(2004). 
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paradoksalnie kodem ograniczonym ze względu na 
społeczny zakres użycia, obciążonym licznymi nie-
dostatkami (zwłaszcza w zakresie słownictwa). 

Dokładniejsze przedstawienie interesującego nas 
zagadnienia nie jest możliwe w ramach tak skromne-
go opracowania. Konieczne więc okazało się ogra-
niczenie do najistotniejszej w naszym przekonaniu 
sprawy, za którą uznaliśmy próbę ustalenia wartości 
stylotwórczej gwarowego słownictwa, potencjalnych 
gwarowych (podhalańskich) biblizmów leksykal-
nych. 

Aby sprawdzić, jak naprawdę gwara podhalań-
ska sprawuje się jako język Biblii, przeprowadzono 
swego rodzaju eksperyment dialektologiczny. Wy-
pływające z niego wnioski stanowią właściwą część 
niniejszego artykułu. Na wstępie trzeba jednak uści-
ślić, na czym ten eksperyment polegał oraz kto wziął 
w nim udział. 

Na zajęciach z przedmiotu Język regionu Pod-
tatrza (30 godzin konwersatorium na II roku stu-
diów; filologia polska, specjalność nauczycielska, 
prowadzący – Maciej Rak, Podhalańska Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu) 
studenci zajmowali się przekładem Biblii na gwa-
ry: podhalańską, orawską i spiską – w zależności 
od tego, którą z nich posługują się na co dzień. 
W roku akademickim 2005/2006 przedmiotem 
tłumaczenia był opis stworzenia świata z Księgi 
Rodzaju (G 1, 1–28), a w roku 2006/2007 – naro-
dziny Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 1, 
18–25, 2, 1–12). W obydwu przypadkach tekstem 
wyjściowym było Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu (tzw. Biblia Tysiąclecia – dalej Bibl. 
tys.) opracowane przez zespół polskich biblistów 
pod redakcją benedyktynów tynieckich. Uznano, 
że Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka (dalej 
Bibl.Wuj.), mimo licznych i niezaprzeczalnych walo-
rów, z punktu widzenia prowadzonych badań jest dziś 
tekstem w wielu miejscach mało zrozumiałym. 

Z wydzielonych przez J. Wierusz Kowalskiego 
w książce Język a kult. Funkcja i struktura języka 
sakralnego (1973: 109) sześciu typów wypowiedzi 
sakralnych: (1) iniunkcja, czyli wypowiedź rozka-
zująca; (2) modlitwa; (3) opis mitu; (4) aklamacja, 
(5) teksty o wymowie doktrynalnej; (6) teksty sakral-
ne okolicznościowe, tłumaczone fragmenty należą 
do opisu mitu. Charakterystyczna dla tego typu wy-
powiedzi jest rezygnacja środków ekspresywnych. 

Nawet przyjmując duże uproszczenia, prac stu-
dentów nie można nazwać przekładem wewnątrz- 

V rámci tohto skromného príspevku nemôžeme 
dôkladne predstaviť problematiku, ktorá nás zaujíma. 
Preto bolo nevyhnutné obmedziť sa na najdôležitejšiu 
záležitosť, ktorou je podľa nás pokus o stanovenie štý-
lotvornej hodnoty nárečovej slovnej zásoby a potenciál-
nych nárečových (podhalianskych) lexikálnych bibliz-
mov.

Aby sme zistili, ako naozaj funguje podhalianske 
nárečie ako jazyk Biblie, uskutočnili sme istý dialek-
tologický experiment. Závery, ktoré z neho vyplývajú, 
predstavujú jadro tohto článku. V úvode však musíme 
upresniť, v čom spočíval tento experiment a kto sa ho 
zúčastnil. 

V rámci predmetu Jazyk podtatranského regiónu 
(2. ročník poľskej filológie, odbor učiteľstvo na Podha-
lianskej štátnej odbornej vysokej škole v Nowom Targu, 
30 hodín, konversartórium, vedie Matej Rak) sa študen-
ti zaoberali prekladom Biblie do podhalianskeho, orav-
ského a spišského nárečia – podľa toho, ktoré z nich 
bežne používajú. V akademickom roku 2005/2006 bol 
predmetom prekladu opis stvorenia sveta z Knihy Ge-
nesis (G 1, 1–28) a v roku 2006/2007 narodenie Ježiša 
z Evanjelia podľa sv. Matúša (Mt 1, 18–25, 2, 1–12). 
V oboch prípadoch bolo východiskovým textom Sväté 
písmo Starého a Nového zákona (tzv. Biblia Tysiąclecia 
[Biblia tisícročia] – ďalej Bibl. Tys.), ktoré spracoval 
kolektív poľských biblistov pod redakciou benediktí-
nov z Tyńca. Uznali sme, že Biblia v preklade kňaza 
Jakuba Wujka (ďalej Bibl.Wuj.) aj napriek mnohým 
nepochybným prednostiam, predstavuje z hľadiska náš-
ho výskumu dnes už text na mnohých miestach takmer 
nepochopiteľný. 

Podľa J. Wierusza Kowalského, ktorý v knihe Ję-
zyk i kult. Funkcja i struktura języka sakralnego (1973: 
109) rozlíšil šesť typov sakrálnych výpovedí: (1) iniuk-
cia, čiže rozkazovacia výpoveď; (2) modlitba; (3) opis 
mýtu; (4) aklamácia, (5) doktrinársky vyznievajúce 
texty; (6) príležitostné sakrálne texty – prekladané 
fragmenty zaraďujeme do opisu mýtu. Pre tento druh 
výpovede je typické, že si ponecháva expresívne pros-
triedky.

Ani pri veľkom zjednodušení nemôžeme študent-
ské práce nazvať vnútrojazykovým prekladom5. Medzi 
štandardnou poľštinou a nárečím je príliš veľa rozdie-
lov, či už vo flexii, morfológii alebo v lexike ako zrkad-
le kultúry, aby sme mohli povedať, že je to jeden kód.
Základným problémom, ktorý vyplynul z toho, že ako 

5 Súčasná dialektológia zdôrazňuje, že nárečie a štandardný jazyk sú dva 
odlišné kódy ako ekvivalenty dvoch nerovnakých kultúrnych typov (zjednodušene 
– vidieckeho a mestského). Tento názor sa potvrdzuje v tzv. úplných slovníkoch, ktoré 
obsahujú celú slovnú zásobu (slovnú zásobu charakteristickú pre nárečia a slovnú 
zásobu spoločnú so spisovným jazykom. 
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systemowym5. Między polszczyzną ogólną a gwarą 
jest bowiem zbyt wiele różnic, począwszy od fleksji, 
morfologii, a skończywszy na leksyce jako zwierciad-
le kultury, aby mówić, że jest to jeden kod. Podstawo-
wym utrudnieniem, które wynikło z przyjęcia za punkt 
wyjścia polszczyzny ogólnej, było nakładanie się 
jej cech na gwarę, niewątpliwie krępujące językową 
inwencję, sprzyjające też bezkrytycznemu naślado-
waniu szacownego wzorca. Gwoli ścisłości należy 
tu przywołać i podkreślić ogólnie znaną tezę o nierów-
norzędnej pozycji obu kodów (por. np. Kucała 1996; 
Kąś, Kurek 2001: 440–442, 453–454): polszczyzna 
ogólna jest kodem preferowanym, a gwara ogranicza-
jącym się do kontaktów familiarnych i sąsiedzkich. 
Sytuacja taka niewątpliwie występuje także na słyną-
cym z umiłowania tradycji i folkloru Podhalu. Próby 
posługiwania się gwarą w kontaktach zewnętrznych, 
oficjalnych noszą z reguły znamiona działań komer-
cyjnych bądź też są sui generis manifestacją pewnego 
światopoglądu wiążącego (często na pokaz) lokalny 
patriotyzm z poczuciem odrębności6. 

Właściwe zajęcia translatorskie zostały po-
przedzone uwagami dotyczącymi tego, czym Biblia 
w polskim przekładzie różni się od innych książek na-
pisanych polszczyzną. Tę różnicę najogólniej można 
określić jako właściwości stylistyczne języka Biblii, 
czyli styl biblijny. Jeśli więc styl biblijny jest podsta-
wą prawidłowego funkcjonowania tłumaczenia Pis-
ma Świętego, to wypracowanie tego stylu w gwarze 
jest gwarancją powodzenia tłumaczeń gwarowych. 

Obszerną charakterystykę polskiego stylu biblij-
nego można znaleźć np. w pracach S. Koziary (2007) 
oraz D. Bieńkowskiej (2002: 22–23). Uwagi na ten 
temat formułują także inni autorzy (np. Wojtak 1992; 
Bajerowa 1988; Makuchowska 1995; Godyń 2006). 
Wśród najczęściej wymienianych wykładników (wy-
znaczników) polskiego stylu biblijnego można wy-
liczyć7: 1) podniosłość i dostojność (zaprzeczenie 

5 Współczesna dialektologia podkreśla, że gwara i język ogólny to dwa od-
dzielne kody jako odpowiedniki dwóch nietożsamych typów kulturowych (w uprosz-
czeniu: wiejskiego i miejskiego). Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w tzw. 
słownikach pełnych, które zawierają całość słownictwa (słownictwo charakterystycz-
ne dla gwary i słownictwo wspólne z polszczyzną). 

6  W tej sprawie warto przytoczyć spostrzeżenia J. Kąsia i H. Kurek na temat 
wysokiego prestiżu gwary podhalańskiej: (...) gwara, będąc środkiem komunikacji mię-
dzyludzkiej, sama jest nobilitowana, co w znakomity sposób wpływa na jej kultywowa-
nie i zachowywanie dawnych właściwości językowych. W takich wypadkach pozytywny 
stosunek emocjonalny do własnej tradycji kulturowej, do lokalnego systemu językowego 
wzmacniany bywa przez osoby nie związane genetycznie z danym regionem. Typowym 
przykładem może tu być pozycja gwary podhalańskiej nie tylko na tle gwar sąsiednich, 
ale też w polskiej kulturze ogólnonarodowej. Wykorzystywanie jej w twórczości wykra-
czającej poza region i adresowanej nie tylko do ludzi wywodzących się ze wsi (a nawet 
– przede wszystkim nie do nich) jest najwyższą nobilitacją języka lokalnego. Jako rezul-
tat tej nobilitacji można widzieć upowszechnianie się w polszczyźnie ogólnej wyrazów 
wywodzących się z gwary podhalańskiej (Kąś, Kurek 2001: 454).

7  Sięgamy tu do pracy czyniącego takie przybliżenie S. Koziary (2000:191), 
z braku miejsca wprowadzając (wedle własnego uznania) dalszą selekcję cech stylu 
biblijnego i drobne korekty w jego obrębie. 

východisko sme prijali štandardnú poľštinu, bolo navrst-
venie sa jej vlastností na nárečie, čo nesporne obmedzilo
jazykovú invenciu a podporovalo nekritické napodo-
bňovanie dôstojného vzorca. Aby sme boli dôslední, 
musíme spomenúť a zdôrazniť všeobecne známu tézu 
o nerovnakej pozícii oboch kódov (viď napr. Kucała 
1996; Kąś, Kurek 2001: 440–442, 453–454): štandard-
ná poľština je preferovaným kódom a nárečie obmedzu-
júcim sa kódom na rodinné a susedské kontakty. Takáto 
situácia sa vyskytuje aj na Podhalí, ktoré je známe sil-
nými tradíciami a folklórom. Pokusy používať nárečie 
vo vonkajších oficiálnych kontaktoch, majú obyčajne 
komerčný charakter, alebo sú sui generis manifestáciou 
určitého svetonázoru spájajúceho (často na efekt) lokál-
ny patriotizmus s pocitom odlišnosti.6   

Pred samotnou prekladateľskou činnosťou boli 
študenti oboznámení, čím sa Biblia v poľskom pre-
klade odlišuje od iných kníh napísaných v poľskom 
jazyku. Tento rozdiel môžeme vo všeobecnosti defi-
novať ako štylistické vlastnosti jazyka Biblie, čiže 
biblický štýl. Ak je teda biblický štýl základom 
správneho fungovania prekladu Svätého písma, vy-
pracovanie takéhoto štýlu v nárečí je zárukou úspe-
chu prekladov do nárečí. 

Obšírnu charakteristiku poľského biblického 
štýlu môžeme nájsť napríklad v prácach S. Kozia-
ru (2007) a D. Bieńkowskej (2002: 22–23). K tejto 
téme sa vyjadrujú aj iní autori (napr. Wojtak 1992; 
Badejowa 1988; Makuchowska 1995; Godyń 2006). 
K najčastejšie uvádzaným ukazovateľom (činite-
ľom) poľského biblického štýlu patrí:7 1) vznešenosť 
a dôstojnosť (opak hovorovosti)8, čo sa prejavuje o.i. 
prítomnosťou štylisticky príznakovej slovnej zásoby 
(viď niewiasta, miłować, zasmucić się); 2) prítom-
nosť „biblických” slov, tzn. takých, ktoré sa nikde 
okrem Biblie nepoužívajú, k nim môžeme zaradiť 

6 Treba tu spomenúť poznatok J. Kąśa a H. Kurekovej na tému vysokej prestíže 
podhalianskeho nárečia: (…) nárečie, ktoré je prostriedkom medziľudskej komunikácie, 
je už samo povznesené, čo výrazne vplýva na jeho kultivovanie a zachovanie dávnych jazy-
kových vlastnostností. V takýchto prípadoch býva pozitívny emocionálny vzťah k vlastnej 
kultúrnej tradícii, k miestnemu jazykovému systému posilňovaný osobami, ktoré nie sú ge-
neticky späté s daným regiónom. Typickým príkladom tu môže byť pozícia podhalianskeho 
nárečia nielen v porovnaní so susednými nárečiami, ale aj s poľskou celonárodnou kul-
túrou. Využívanie tohto nárečia v tvorbe presahujúcej región a adresovanej nielen ľuďom 
pochádzajúcim z vidieka (predovšetkým nie pre nich) je najvyššou nobilitáciou lokálneho 
jazyka. Ako výsledok spomínanej nobilitácie vidíme šírenie sa výrazov pochádzajúcich 
z podhalianskeho nárečia v štandardnom jazyku (Kąś, Kurek 2001: 454).

7 Využívame tu prácu S. Koziaru a vzhľadom na nedostatok priestoru ro-
bíme (podľa vlastného uznania) výber zo širokého repertoáru vlastností biblického 
štýlu, ako aj drobné korektúry v jeho rámci.  

8 K najvýznamnejším prácam o hovorovom štýle patrí článok J. Bartmiń-
ského Styl potoczny [Hovorový štýl] (1992) uverejnený v 5. diele edície Język i Kultu-
ra: Potoczność w języku i kulturze. Tam sa tiež nachádza rozsiahla literatúra týkajúca 
sa tejto problematiky. Nárečie funguje primárne ako hovorený kód predovšetkým 
v hovorovom štýle. Rozvoj podhalianskej literatúry však spôsobuje, že nárečie tohto 
regiónu funguje do určitej miery aj v písanej podobe. Najväčším problémom je chaos 
v zápise nárečia. Dôležité usporiadanie tejto problematiky vniesol už spomínaný člá-
nok J. Kąśa a K Sikoru (2004). Ako sa však ukazuje, spomínaná koncepcia sa nestretla 
s uznaním podhalianskych literátov.   
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potoczności8), przejawiające się m.in. obecnością na-
cechowanego stylistycznie słownictwa (por. niewia-
sta, miłować, zasmucić się); 2) obecność słów „biblij-
nych”, tzn. takich, które poza Biblią nie są używane, 
w tej liczbie zwłaszcza semityzmów leksykalnych 
(gehenna, szabat, moloch) i znaczeniowych (leksy-
kalnych symboli, alegorii i metafor), słownictwa ape-
latywnego, religijnego oraz specyficznej frazeologii, 
sentencji i aforyzmów semicko-biblijnych (ptaki nie-
bieskie, kamień obrazy, jabłko Adama, kropla drą-
ży skałę)9 3) składnię cechująca się m.in. przewagą 
parataksy nad hipotaksą (stąd prostota struktur skła-
dniowych), znacznym udziałem konstrukcji imiesło-
wowych (łącznie ze strukturami pleonastycznymi 
typu: Mówił im... rzekąc...) i konstrukcji biernych, 
wersetowym i paralelicznym tokiem składniowym, 
obecnością leksykalnych wskaźników zespolenia 
międzyzdaniowego, polisyndetonów, postpozycyj-
nym szykiem przydawek oraz postpozycyjno-finalną 
pozycją czasownika w zdaniu; 4) w zakresie środków 
artystycznych: metaforykę opartą na poetyce analo-
gii, paraboliczność, występowanie stałych schema-
tów kompozycyjnych (paralelizmów, chiazmów), 
aklamacji, porównań, powtórzeń. Do wyznaczników 
omawianego stylu należy dodać także szczególnie 
umotywowaną (względami religijnymi) zachowaw-
czość języka (sakralizacja i rytualizacja) sprzyjającą 
przechowywaniu licznych archaizmów10 (por. Wie-
rusz Kowalski 1973; Makuchowska 2001: 370–373; 
Bajerowa 1988).

W zgodnej opinii uczonych cechy tego stylu 
w polszczyźnie w znacznej mierze zostały wypracowa-
ne przez tłumaczenie Biblii ks. J. Wujka z roku 1599, 
a utrwaliły się dzięki trwającej ponad trzysta pięćdzie-
siąt lat obecności Wujkowego przekładu jako tekstu 
kanonicznego w polskim Kościele katolickim (sze-
rzej na ten temat Koziara 2002, 2007; Makuchowska 
2001). Mierząc się z tradycją, do tego stylistycznego 
wzorca niewątpliwie nawiązuje wielu tłumaczy współ-
czesnych, doceniających jego autoteliczną wartość 
w polskiej kulturze, głęboki związek ze sferą sacrum

8  Do najważniejszych prac o stylu potocznym należy artykuł J. Bartmiń-
skiego Styl potoczny (1992), zamieszczony w 5 tomie serii Język a Kultura: Potocz-
ność w języku i kulturze. Tam też znajduje się obszerna bibliografi a tego zagadnienia. 
Gwara prymarnie jako kod mówiony funkcjonuje przede wszystkim w stylu potocz-
nym. Rozwój literatury podhalańskiej (poezji, gawędziarstwa i nurtu wspomnienio-
wego) sprawia jednak, że gwara tego regionu funkcjonuje w pewnym stopniu także 
w odmianie pisanej. Największym problemem jest chaos w zapisie gwary. Ważne 
uregulowania w tej kwestii przyniósł wspomniany już artykuł J. Kąsia i K. Sikory 
(2004). Jak się okazuje, wśród podhalańskich literatów rozwiązania przedstawione 
w tym artykule nie znalazły uznania.

9  Obszerne zestawienie frazeologicznych i leksykalnych biblizmów 
we współczesnej polszczyźnie przynosi praca J. Godynia (2006). 

10  Obecność archaizmów w stylu biblijnym jest także odzwierciedleniem 
fi gur artystycznych, właściwych językowi hebrajskiemu (por. Frankowski 1975; Wie-
rusz Kowalski 1973). 

hlavne lexikálne semiotizmy (gehenna, szabat, mo-
loch), významové semiotizmy (lexikálne symboly, 
alegórie a metafory), apelatívnu a náboženskú slov-
nú zásobu, ale aj špecifickú frazeológiu, semitsko-
biblické sentencie a aforizmy (ptaki niebieskie, ka-
mień obrazy, jabłko Adama, kropla drąży skałę)9; 3) 
syntax, ktorá je charakteristická prevahou parataxy 
nad hypotaxou (jednoduché syntaktické štruktúry), 
veľkým zastúpením prechodníkových konštrukcií 
(spolu s pleonazmami typu: Mówił im… rzekąc…), 
pasívnych konštrukcií, veršovými a paralelnými syn-
taktickými väzbami, prítomnosťou lexikálnych uka-
zovateľov medzivetného spojenia, polysyndetonov, 
postpozitívnych prívlastkov a postpozitívnou-konco-
vou pozíciou slovesa vo vete; 4) v oblasti umeleckých 
prostriedkov: metaforika zakladajúca sa na poetike 
analógií, prítomnosť parabol, výskyt stálych kom-
pozičných schém (paralelizmy, chiazmy), aklamácií, 
porovnaní, opakovania. K činiteľom spomínaného 
štýlu treba pridať tiež obzvlášť motivovanú (nábo-
ženským hľadiskom) konzervatívnosť jazyka (sakra-
lizácia a ritualizácia), ktorá podporuje zachovávanie 
mnohých archaizmov10 (viď Wierusz Kowalski 1973; 
Makuchowska 2001: 370–373; Bajerowa 1988).

Podľa spoločného názoru vedcov boli vlastnosti 
tohto štýlu v poľštine vypracované vo veľkej miere 
kňazom J. Wujkom pri preklade Biblie v roku 1599 
a ustálili sa vďaka tomu, že tento preklad viac než 
350 rokov funguje ako kanonický text v poľskej ka-
tolíckej cirkvi (viac o tom Koziara 2002, 2007; Ma-
kuchowska 2001). Mnoho súčasných prekladateľov 
merajúc si sily s tradíciou, nepochybne nadväzuje 
na tento štylistický vzorec a doceňuje jeho autote-
lickú hodnotu v poľskej kultúre, hlboký vzťah so 
sférou sacrum a úlohu ako nástroja odkazu hodného 
zjaveného slova. Nenegujeme samozrejmú potrebu 
modernizácie jazyka, potrebu zabezpečiť pocho-
piteľnosť textu pre súčasného percipienta, prispô-
sobenia náboženského odkazu k novej mentalite, 
ale zároveň zastávame postoj prívržencov evolučných
zmien, rozumnej kontinuácie v náboženskom jazyku 
a biblickom štýle11. 

9  Rozsiahly súpis frazeologických a lexikálnych biblizmov v súčasnej 
poľštine prináša práca J. Godyńa (2006).

10  Prítomnosť archaizmov v biblickom štýle je tiež odzrkadlením umeleckých 
fi gúr typických pre hebrejský jazyk (viď Frankowski 1975; Wierusz Kowalski 1973).

11  Veľkými prívržencami postoja obhajujúceho integritu náboženského jazy-
ka sú napr. S. Koziara, B. Walczak a pomerne veľká skupina odborníkov reprezentujú-
cich fi lologickú orientáciu. Upozorňujú pritom na nebezpečenstvo vyplývajúce z ne-
kritického podliehania dogmatickej téze o absolútnom primáte komunikatívnej funkcie 
jazyka, ktoré prenecháva náboženský odkaz  hovorovej, slangovej a mediálnej poľštine. 
Zacitujeme tu fragment stanoviska Komisie náboženského jazyka Rady poľského jazy-
ka venovaný normatívnym odporúčaniam týkajúcich sa štýlu biblického prekladu: Ide 
skôr o vhodný výber tých vlastností tradičného biblického štýlu, ktoré nezastierajú text, 
ale pridávajú mu požadovanú dôstojnosť, tak, aby veriaci mal pocit, že sa stretáva s 
jazykom, ktorý je iný ako ten, s ktorým sa bežne stretáva (reklama, politika, médiá). 
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i rolę narzędzia przekazu godnego słowa objawionego. 
Nie negując oczywistej potrzeby unowocześnienia ję-
zyka, konieczności zapewnienia zrozumiałości tekstu 
dla współczesnego odbiorcy, dostosowania przekazu 
religijnego do nowej mentalności, podzielamy tu sta-
nowisko zwolenników zmian ewolucyjnych, rozsądnej 
kontynuacji w języku religijnym i stylu biblijnym.11 

Trzeba jednak podkreślić, że współcześnie po-
wszechnie rozpoznawanym (zwłaszcza dla średniego 
i młodego pokolenia polskich katolików) wzorcem 
stylu biblijnego pozostaje spełniająca (po translacji 
Wujkowej) rolę tekstu kanonicznego Biblia Tysiącle-
cia (1965) – przekład w ograniczonym zakresie nawią-
zujący do tradycji, z której na pierwszym miejscu po-
stawiono postulat zachowania „dostojeństwa godnego 
tekstu natchnionego”, realizowany przez wykorzysta-
nie w tłumaczeniu środków językowych współczes-
nej polszczyzny, jednak z wykluczeniem wszelkiego 
rodzaju potocyzmów, wyrazów nacechowanych itp. 
W pewnym uproszczeniu można tu mówić o prze-
strzeganiu zasad stylu wysokiego we współczesnej 
polszczyźnie. 

Podjęty eksperyment dydaktyczny wykazał, nieste-
ty, zasadność wielu obaw i wątpliwości podnoszonych 
przez uczestników konferencji w Białym Dunajcu.

Gwara podhalańska bez szczególnych zabiegów 
może sprostać jedynie wnoszącej walor dostojeństwa 
archaiczności. Przystępując do przekładu fragmentów 
Biblii na gwary Podtatrza, zdecydowano o wyborze 
dawnych form zarówno leksykalnych12, jak i fleksyj-
nych13 czy morfologicznych14. Swego rodzaju „archa-
iczność”, którą zastosowano, polegała na wyborze

11 Gorącymi zwolennikami stanowiska broniącego integralności języka re-
ligijnego są np. S. Koziara, B. Walczak i spore grono znawców przedmiotu reprezen-
tujących orientację fi lologiczną. Zwraca się przy tym uwagę na niebezpieczeństwa 
wynikające z bezkrytycznego ulegania dogmatycznej tezie o bezwzględnym pryma-
cie komunikatywności języka, oddające przekaz religijny we władanie potocznej, 
slangowej i medialnej polszczyzny. Warto tu zacytować fragment stanowiska Komisji 
Języka Religijnego Rady Języka Polskiego, poświęcony zaleceniom normatywnym 
dotyczącym stylu przekładu biblijnego: Idzie raczej o umiejętny wybór tych cech tra-
dycyjnego stylu biblijnego, które nie zaciemniają tekstu, lecz nadają mu pożądanego 
dostojeństwa tak, żeby wierny miał poczucie spotkania z językiem innym niż otaczają-
cy go na co dzień (reklama, polityka, media).

12 W gwarze czasem funkcjonują obocznie dwa wyrazy – czysto gwaro-
wy (np.: gád, cýganić, kidać) i przejęty z polszczyzny ogólnej (np.: wonz, kłamać, 
odr(z)ucać). Adaptacja drugiego dokonuje się przez zastosowanie najbardziej wyrazi-
stych cech gwarowych (mazurzenie, pochylenie samogłosek).

13 Do dawniejszych form fl eksyjnych (najczęściej występują one obocznie 
ze współczesnymi) należą:

I.  Fleksja czasownika (końcówka 1 os. lp. –ym; dla Skalnego Podhala, Orawy 
i Spisza – końcówka –me w 1 os. lmn.; formy czasu zaprzeszłego analitycz-
nego, np.: robił był, zabrała była itd.). 

II.  Fleksja rzeczownika (końcówka  –e w D. lp. rzeczowników miękkotemato-
wych, np.: z Maryje, do bace itp.; końcówka –e |-em w N. lp. rzeczowników 
rodzaju męskiego, np.: z pane, patykem itd.). 

Wymienione cechy są typowe dla gwar Podtatrza, zaliczono je do dawniej-
szych ze względu na stan gwary tego regionu. Niestety w świadomości młodego poko-
lenia często gwara jest sprowadzana jedynie do mazurzenia i pochylenia głosek, dlatego 
można zanotować tak kuriozalne przykłady, jak pezot (marka samochodu Peugeot). 

14 Na przykład: dawne (zachowane z języka prasłowiańskiego) formy 
M. lp. r. ż. imiesłowu czasu teraźniejszego czynnego, np.: Idym śpiywajyncý; imie-
słów przysłówkowy bierny – státy, siáty, láty itd.

Musíme však zdôrazniť, že v súčasnosti sa vše-
obecným poznávacím vzorcom biblického štýlu (hlav-
ne pre stredné a mladé pokolenie poľských katolíkov) 
stáva Biblia tisícročia (1965), ktorá plní (po Wujkovom 
preklade) úlohu kanonického textu. Preklad Biblie ti-
sícročia v obmedzenom rozsahu nadväzuje na tradíciu, 
z ktorej bol do popredia vysunutý postulát zachovania 
„dôstojnosti hodnej preduchovneného textu”, reali-
zovaný v preklade využitím jazykových prostriedkov 
súčasnej poľštiny, ale s vylúčením hovorových slov, 
príznakových výrazov atď. Zjednodušene tu môžeme 
hovoriť o dodržiavaní zásad vysokého štýlu v súčasnej 
poľštine.

Didaktický experiment, ktorý sme realizovali, žiaľ, 
dokázal opodstatnenosť mnohých obáv a pochybností 
prednesených na konferencii v Białom Dunajci. 

Podhalianske nárečie môže bez zvláštnych zá-
krokov vyhovieť jedine archaickosti, ktorá vnáša dôs-
tojnosť. Pristupujúc k prekladu fragmentov Biblie 
do podtatranských nárečí, študenti sa rozhodli rovnako 
pre staré lexikálne12, flektívne13, ako aj morfologické14 
tvary. Určitá „archaickosť”, ktorú použili, spočívala vo 
výbere starších tvarov, najčastejšie sa vyskytujúcich v 
reči staršieho pokolenia. 

Syntax charakteristická pre biblický štýl v náre-
čiach je umelým výtvorom, pretože v nej prevládajú 
jednoduché vety. Tvorenie zložených súvetí v podha-
lianskom nárečí môže byť rušivé, ale z druhej strany 
odlišuje takto vypracovaný štýl od hovorového štý-
lu. Nárečie si pritom zachováva schopnosť tvoriť je-
den typ syntaktických prechodníkových konštrukcií 
(s prechodníkom typu grajęcy, idęcy). 

V nárečí samozrejme chýbajú slová typické pre 
biblický štýl. Existujú tri spôsoby tvorenia korpu-
su takejto slovnej zásoby 1) prevzatím zo štandard-
nej poľštiny (prevzaté slová); 2) tvorením v súlade so 
schémami, ktoré sú známe v nárečí (neologizmy); 3) 
použitím slov v tejto funkcii vyskytujúcich sa v Biblii
J. Wujka. Prvý spôsob je najľahší, ale zároveň môže 

12  V nárečí občas pôsobia paralelne dva výrazy – čisto nárečový (napr. gád, 
cýganić, kidać) a prebratý zo štandardnej poľštiny (napr. wonz, kłamać, odr(z)ucać). 
K adaptácii druhého dochádza  použitím najvýraznejších nárečových vlastností (ma-
zurenie, zúženie vokálov).

13  K starším gramatickým tvarom (najčastejšie sa vyskytujú paralelne so 
súčasnými) patria:

I.  Ohýbanie verba (koncovka 1. os. sg. –ym; Skalné Podhanie, Orava a Spiš 
– koncovka –me v 1. os. pl.; zložené tvary dávno minulého času, napr. robił 
był, zabrała była atď.).

II.  Ohýbanie substantíva (koncovka –e v G. sg. substantív s mäkkým za-
končením, napr. z Maryje, do bace atď.; koncovka –e|-em v I. sg. substantív 
mužského rodu, napr. z pane, patykem atď.).

Spomenuté vlastnosti sú typické pre podtatranské nárečia a k starším tvarom 
boli zaradené vzhľadom na stav nárečia tohto regiónu. Žiaľ, v povedomí mladého 
pokolenia sa nárečie obmedzuje iba na mazurenie a zúženie hlások, preto môžeme 
zaznamenať také kuriózne príklady, ako pezot (značka auta Peugeot).

14  Napr. staré tvary (zachované z praslovanského jazyka) N. sg. ž.r. činného 
príčastia prítomného, napr. Idym śpiywajyncý, trpného príčastia – státy, siáty, láty atď.
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form dawniejszych, najczęściej występujących w mo-
wie starszego pokolenia. 

Składnia charakterystyczna dla stylu biblijnego 
w gwarach jest konstruktem sztucznym, przeważają 
w niej bowiem zdania pojedyncze. Tworzenie zdań 
wielokrotnie złożonych w gwarze podhalańskiej może 
razić, ale też z drugiej strony zdecydowanie różni tak 
wypracowany styl od języka i stylu potocznego. Gwa-
ra zachowuje przy tym zdolność tworzenia jednego 
typu syntaktycznych konstrukcji imiesłowowych (z 
imiesłowem typu: grajęcy, idęcy). 

Słów typowych dla stylu biblijnego oczywiście 
brak w gwarze. Są trzy sposoby utworzenia korpusu 
takiego słownictwa 1) przejęcie z polszczyzny ogólnej 
(zapożyczenie); 2) utworzenie zgodnie ze schematami, 
które są znane w gwarze (neologizmy); 3) użycie w tej 
funkcji słów występujących w Biblii J. Wujka. Pierw-
szy ze sposobów jest najłatwiejszy, ale jednocześnie 
może podważać gwarowość tekstu. Z kolei drugi spo-
sób jest najbardziej wymagający od tłumacza, ale też 
gwarantuje oryginalność przekładu. Takie rozwiązanie 
wpływa na to, że przekład stanie się nie tylko opra-
cowaniem dokumentującym stan gwary, lecz również 
rozbudowującym jej zasób o wyrazy z pola seman-
tycznego SAKRALNOŚĆ. Trzeci sposób jest najbliż-
szy archaizacji, wprowadza uczucie niezwykłości i pa-
tosu, ale też może stać się przeszkodą w zrozumieniu 
biblijnego przekazu. 

Realizację stylu biblijnego w gwarze, a właściwie 
dochodzenie do niego przedstawimy na przykładzie 
trzech wersów Pisma Świętego. 

I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (G 1, 1). 
W przekładzie ks. J. Wujka wers ten brzmi prawie 

identycznie (różnica polega na przestawieniu kolejno-
ści komponentów) – Na początku stworzył Bóg niebo 
i ziemię (Bibl.Wuj.). W takiej samej niemal postaci 
pierwszy wers Genesis zamieścił J. Gutt-Mostowy 
w Gwarze o gwarze – Na samym pocontku stworzył 
Bóg niebo i ziym (Gutt-Mostowy 1998: 42). Z kolei 
w pracach studentów ten fragment przyjął następujące 
realizacje: 
1) Nájpiyrwi Pán Bóg stworzył niebo i ziymie; 
2) Piyrwi Pán Bóg zrobiył niebo i ziym;
3) Na pocontku Bóg stworzył niebo i ziym; 
4) Na pocontku Pán Bócek stworzył niebo i ziymie;
5) Na pocontku Syroki stworzył niebo i ziymie;
6) Na pocontku Nájwyzsý stworzył niebo i ziymie. 

Przyjrzyjmy się kolejno poszczególnym kompo-
nentom w tych przekładach: 

spochybňovať nárečovosť textu. Druhý spôsob kladie 
na prekladateľa najväčšie nároky, ale zaručuje originalitu 
prekladu. Takéto riešenie vplýva na to, že preklad záro-
veň dokumentuje stav nárečia a rozširuje jeho slovnú 
zásobu o výrazy zo sémantického pola SAKRÁLNOSŤ. 
Tretí spôsob je najbližší archaizácii, vnáša pocit nezvy-
klosti a pátosu, ale môže sa stať tiež prekážkou v pocho-
pení biblického odkazu. 

Realizáciu biblického štýlu v nárečí, respektíve pri-
blíženie sa k nemu, predstavujeme na príkladoch troch 
veršov Svätého písma.

 
I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (G 1, 1). 
V preklade kňaza J. Wujka tento verš znie takmer 

rovnako (rozdiel je len v zámene poradia komponentov) 
– Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię (Bibl.Wuj.). 
Takmer v takej istej podobe umiestnil prvý verš Gene-
sis J. Gutt-Mostowy v diele Gwara o gwarze – Na sa-
mym pocontku stworzył Bóg niebo i ziym (Gutt-Mostowy 
1998: 42). V študentských prácach bol tento fragment 
realizovaný nasledujúco:
1) Nájpiyrwi Pán Bóg stworzył niebo i ziymie; 
2) Piyrwi Pán Bóg zrobiył niebo i ziym;
3) Na pocontku Bóg stworzył niebo i ziym; 
4) Na pocontku Pán Bócek stworzył niebo i ziymie;
5) Na pocontku Syroki stworzył niebo i ziymie;
6) Na pocontku Nájwyzsý stworzył niebo i ziymie. 

Pozrime sa postupne na jednotlivé komponenty 
v týchto prekladoch:

a) predložkové spojenie opisujúce čas – Na poc-
zątku… je v štyroch prípadoch rovnaké (po zohľadnení 
mazurenia [výslovnosť spoluhlások sz, ż, cz, dż ako s, z, 
c, dz – poz. prekl.] a nárečovej realizácie nosových sa-
mohlások) s predlohou z Biblie tisícročia. V prekladoch 
Biblie do iných jazykov sa môžeme stretnúť s nasledu-
júcimi výrazmi (tiež najčastejšie realizované v podobe 
dvoch komponentov), viď: En arche… (gr.); In princi-
pio… (lat.); Iskonti… (scs); В начале… (rus.); U počet-
ku… (chorv.); Na počiatku… (slov.); V počatku… (dol-
noluž.); Во почетокот… (mac.); Споконвику… (ukr.); 
Na počátku… (čes.); Am anfang… (nem.); In the begin-
ning… (angl.) (viď. Jurkowski 1991: 215). 

V dvoch nárečových prekladoch boli použité iné 
jednoduché výrazy Nájpiyrwi…; Piyrwi…. Ich použitie 
bolo zámerným oddialením sa od poľského prekladu, 
a tým aj výrazným signálom umiestnenia textu do náre-
čových reálií. 

b) pojem nadprirodzenej bytosti Boh známy už 
v praslovanskom jazyku ako Bŏgъ a v iných jazykoch 
ako: theós (gr.); Deus (lat.); Бог (rus.); Бох (ukr.); Boh 
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a) wyrażenie przyimkowe określające czas – Na
początku… w czterech propozycjach jest tożsame (po 
uwzględnieniu mazurzenia i gwarowej realizacji samo-
głosek nosowych) z pierwowzorem z Biblii Tysiąclecia. 
W przekładach Biblii na inne języki spotykamy następu-
jące określenia (najczęściej także realizowane w postaci 
dwóch komponentów), por.: En arché… (gr.); In princi-
pio… (łac.); Iskonti… (scs); В начале… (ros.); U počet-
ku… (chorw.); Na počiatku… (słowac.); V počatku… 
(dolnołuż.); Во почетокот… (mac.); Споконвику… 
(ukr.); Na počátku… (czes.); Am anfang… (niem.); 
In the beginning… (ang.) (por. Jurkowski 1991: 215). 

W dwóch gwarowych przekładach zastosowano 
inne jednoelementowe określenia: Nájpiyrwi…; Piy-
rwi… Ich pojawienie się było celową ucieczką od pol-
skiego tłumaczenia, a tym samym jawnym sygnałem 
wprowadzenia tekstu w realia gwarowe. 

b) określenie nadprzyrodzonej istoty Bóg znane 
już w języku prasłowiańskim Bŏgъ, a w innych ję-
zykach jako: theós (gr.); Deus (łac.); Бог (ros.); Бох 
(ukr.); Boh (słowac.); Bůh (czes.); Gott (niem.); God 
(ang.), w gwarowych tłumaczeniach z Podhala było 
realizowane następującymi określeniami: Pán Bóg 
(dwa razy); Pán Bócek; Syroki; Nájwyzsý. 

Określenie Pán Bóg pojawiło się jako refleks 
modlitw i kazań, w których dla podkreślenia dystansu 
i szacunku słowo Bóg jest poprzedzane formą grzecz-
nościową. Z kolei modyfikacja Pán Bócek to bardziej 
efekt oddziaływania kultury masowej niż forma gwa-
rowa. Wyrażenie Pán Bócek dość często pojawia się 
bowiem w wielokrotnie już emitowanym serialu Jano-
sik w reżyserii J. Passendorfera. 

Przykładem oddziaływania tradycji folklorystycz-
nej jest z kolei pojawienie się podhalańskich realiów 
w wersie Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Ju-
dei… (Mt 2, 1) – Gdy zaś Jezus urodziył sie pod Gie-
wontem… Przekształcenie to ma czytelne pochodzenie 
– kolęda Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył. 

Szczególnie interesujące są dwa ostatnie okre-
ślenia Boga – Syroki oraz Nájwyzsý. Są to peryfrazy, 
które świetnie wpisują się w podniosłość stylu. Słowo 
Bóg jest często używane w stylu potocznym, chociaż-
by w wyrażeniu O Boże! W związku z tym zostało 
zastąpione przymiotnikowymi określeniami, które 
są bardziej podniosłe. Granic Boga zgodnie z wykład-
nią biblijną nie można wskazać, dlatego też używa się 
słowa Syroki, które nie precyzuje zasięgu. Z kolei Náj-
wyzsý to określenie wartościujące, wskazujące na to, 
że wszystko poza Bogiem jest od niego mniejsze, 
mniej ważne. 

(slov.); Bůh (čes.); Gott (nem.); God (angl.), bol v ná-
rečových prekladoch z Podhalia realizovaný nasledu-
júcimi výrazmi Pán Bóg (2 razy); Pán Bócek; Syroki; 
Nájwyzsý. 

Výraz Pán Bóg sa objavil ako odraz modlitieb 
a kázní, v ktorých je na zdôraznenie odstupu a úcty po-
užitá pred slovom Bóg zdvorilostná fráza. Ale modifi-
kácia Pán Bócek je skôr dôsledok pôsobenia masovej 
kultúry ako nárečová forma. Výraz Pán Bócek sa po-
merne často vyskytuje v seriáli Jánošík v réžii J. Pas-
sendorfera, ktorý bol mnohokrát reprízovaný. 

Ako príklad pôsobenia folklórnych tradícií je výskyt 
podhalianskych reálií vo verši Gdy zaś Jezus narodził się 
w Betlejem w Judei… (Mt 2, 1) – Gdy zaś Jezus urodzi-
ył sie pod Giewontem… Táto zmena má čitateľný pôvod 
– koleda Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył. 

Obzvlášť zaujímavé sú posledné dva výrazy urču-
júce Boha - Syroki oraz Nájwyzsý. Sú to perifrázy, kto-
ré výborne zapadajú do vznešenosti štýlu. Slovo Bóg 
sa často používa v hovorom štýle, napríklad vo výraze 
O Boże! V súvislosti s tým bolo zastúpené adjektívnymi 
pomenovaniami, ktoré sú vznešenejšie. Podľa biblické-
ho učenia nemôžeme určiť hranice Boha, preto sa pou-
žíva slovo Syroki, ktoré neuvádza presný rozsah. A slo-
vo Nájwyzsý je pojmom hodnotiacim, ktorý poukazuje 
na to, že všetko okrem Boha je od neho menšie, menej 
dôležité.

Ako sa zdá, slovo Syroki, okrem toho, že patrí 
do vznešeného štýlu, je tiež archaizmom zachovaným 
v podhalianskom nárečí. Potvrdenie toho z iných pra-
meňov ako sú študentské práce nájdeme vo výpovedi 
F. Sztokfisza (Bukowina Tatrzańska), ktorá je zazna-
menaná v Podaniach z południowej Nowatorszczyzny 
J. Ślizińského (1987: 88). V poznámke k pomenovaniu 
Syroki si môžeme prečítať: Diabol nemôže vysloviť slo-
vo „svätý”, preto sa už v textoch zo 17. a 18. storočia 
objavuje v slovách démonov dohodnutý prívlastok „Sze-
roki” namiesto „Boh”, „svätý”, „Szeroka” namiesto 
„Panna Mária” (Śliziński 1987: 103–104). 

c) pomenovanie činnosti Boha je v Biblii tisícro-
čia a v Biblii kňaza J. Wujka vyjadrené slovesom – st-
worzyć, ktorého význam je definovaný ako ‘powołać 
do życia, do istnienia; sprawić, że coś zaczyna istnieć, 
stać się twórcą, autorem czegoś; zrobić, uczynić, ut-
worzyć, wytworzyć, zorganizować’ (SJP PWN). V spi-
sovnej poľštine má toto sloveso úzky rozsah použitia 
a v nárečí sa objavuje len zriedka. Pravdepodobne 
preto sa v jednom zo študentských prekladov našlo 
sloveso zrobić, hoci to nie je úplné synonymum slova 
stworzyć.
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Jak się okazuje, słowo Syroki oprócz tego, że na-
leży do stylu podniosłego, jest również archaizmem 
zachowanym w gwarze podhalańskiej. Poświadczenie 
z innych źródeł niż prace studenckie znajdujemy w wy-
powiedzi F. Sztokfisza (Bukowina Tatrzańska) zano-
towanej w Podaniach z południowej Nowatorszczyzny 
J. Ślizińskiego (1987: 88). W przypisie do określenia 
Syroki czytamy: Diabeł nie może wymówić słowa 
„święty”, stąd już w tekstach wieku XVII i XVIII w us-
tach demonów pojawia się umowny epitet „Szeroki” 
zamiast „Bóg”, „święty”, „Szeroka” zamiast „Matka 
Boska” (Śliziński 1987: 103–104).

c) określenie czynności Boga w Biblii Tysiącle-
cia i w Biblii ks. J. Wujka jest oddane czasownikiem 
– stworzyć, którego znaczenie jest wykładane formułą 
‘powołać do życia, do istnienia; sprawić, że coś za-
czyna istnieć, stać się twórcą, autorem czegoś; zrobić, 
uczynić, utworzyć, wytworzyć, zorganizować’ (SJP 
PWN). W polszczyźnie literackiej czasownik ten ma 
wąski zakres użycia, a w gwarze pojawia się raczej 
rzadko. Z tego pewnie powodu w jednym ze studen-
ckich przekładów znalazł się czasownik zrobić, choć 
nie jest to ścisły synonim stworzyć. 

d) dopełnienie wskazujące na wynik czynności 
– niebo i ziemia w takim samym kształcie występuje 
w Biblii Tysiąclecia, Biblii ks. J. Wujka oraz w prze-
kładach na gwarę podhalańską (różnica dotyczy cech 
gwarowych – odmiany rzeczownika ziemia). 

II. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po za-
ślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem… (Mt 1, 18). 
W przekładzie ks. J. Wujka wers ten ma następujące 
brzmienie: A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy 
była poślubiona matka jego, Maria, Józefowi…. Z kolei 
w pracach studentów znajdujemy takie realizacje: 
1)  Z urodzyniem Jezusa Krystusa beło tak. Po zaślubinak 

Matki Jego, Maryje, z Józefem…; 
2)  Z urodzyniem Jezusa Chrystusa było tak. Po weselu 

Matki jego, Maryji, z Józefym…; 
3)  Z narodzyniem Pana Jezusa beło tak. Po ślubie Matki 

Jego, Maryi, z Józefem…;
4)  Z powiciem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinak 

Matki Jego, Maryi, z Józefem…; 
5)  Ze zrodzyniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubi-

nak Matki Jego, Maryje, z Józefem…
Najważniejsze rozbieżności między tłumaczeniem 

Biblii Tysiąclecia a przekładami na gwary Podtatrza 
dotyczą słów narodzenie i zaślubiny. Pierwsze jest rze-
czownikiem utworzonym od czasownika narodzić się, 
który w gwarze podhalańskiej jest zastępowany forma mi 

d) predmet poukazujúci na výsledok činnos-
ti – nebo a zem – sa v takej istej podobe vyskytujú 
v Biblii tisícročia, Biblii J. Wujka aj v prekladoch 
do podhalianskeho nárečia (rozdiel sa týka nárečo-
vých znakov – skloňovania substantíva ziemia). 

II. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem… (Mt 1, 
18). V preklade kňaza J. Wujka tento verš znie takto: 
A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślu-
biona matka jego, Maria, Józefowi…. V študentských 
prácach zasa nachádzame takéto podoby:
1)  Z urodzyniem Jezusa Krystusa beło tak. Po zaślu-

binak Matki Jego, Maryje, z Józefem…; 
2)  Z urodzyniem Jezusa Chrystusa było tak. Po wese-

lu Matki jego, Maryji, z Józefym…; 
3)  Z narodzyniem Pana Jezusa beło tak. Po ślubie 

Matki Jego, Maryi, z Józefem…;
4)  Z powiciem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubi-

nak Matki Jego, Maryi, z Józefem…;
5)  Ze zrodzyniem Jezusa Chrystusa było tak. Po za-
ślubinak Matki Jego, Maryje, z Józefem…

Najväčšie rozdiely medzi prekladom Biblie ti-
sícročia a prekladmi na podtatranské nárečia sú 
v slovách narodzenie a zaślubiny. Prvé je slovesným 
podstatným menom utvoreným od slovesa narodzić 
się, ktoré je v podhalianskom nárečí zastúpené tvarmi 
s iným prefixom – urodzić się a zrodzić się (od nich 
boli utvorené urodzynie a zrodzynie). Sloveso po-
wić a substantívum powicie ponímajú situáciu z inej 
perspektívy: powić (kogoś) – narodzić się. Prevaha 
substantíva powicie nad urodzynie, zrodzynie spočí-
va v tom, že kvôli svojej archaickosti ho zaraďujeme 
do vznešeného štýlu charakteristického pre Bibliu.

Výraz zaślubiny, ktorý je v Biblii Wujka vyjad-
rený analytickým tvarom slovesa była poślubiona, 
v prekladoch do nárečia alebo zostal bez zmien, 
alebo bol vemenený na wesele a ślub. Výber týchto 
výrazov zapadá do kultúrneho kontextu oveľa viac 
ako v predchádzajúcich príkladoch. V ľudovej kultú-
re je dôležitejšia svadba ako sobáš, pričom použitie 
tohto výrazu nevplýva na zmenu biblických reálií. 

III. Oto Dziewica pocznie i porodzi syna, które-
mu nadadzą imię Emmanuel (Mt 1, 23). V preklade 
J. Wujka tento verš znie takto: Oto Panna w żywocie 
mieć będzie i porodzi syna. 

Otázkou, ktorá vyvolala búrlivú diskusiu, bol 
podhaliansky ekvivalent substantíva Dziewica. 
V poľštine, ako aj v nárečiach, v tom aj v podhalian-
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o innym prefiksie – urodzić sie oraz zrodzić sie (od nich 
zostały utworzone urodzynie oraz zrodzynie). Czasownik 
powić oraz rzeczownik powicie ujmują sytuację z innej 
perspektywy: powić (kogoś)  – narodzić się. Przewaga 
rzeczownika powicie nad urodzynie, zrodzynie pole-
ga na tym, że przez swoją archaiczność wpisuje się on 
w styl podniosły, charakterystyczny dla Biblii. 

Wyraz zaślubiny, który w Biblii J. Wujka jest od-
dany analityczną formą czasownikową była poślubiona, 
w przekładach na gwarę albo pozostawiano bez zmian, 
albo też wymieniano na wesele i ślub. Wybór tych wyra-
zów bardziej niż w poprzednich przykładach wpisuje się 
w kontekst kulturowy. W kulturze ludowej ważniejsze 
od ślubu jest wesele, przy czym zastosowanie tego wyra-
zu nie wpływa na zmianę biblijnych realiów. 

III. Oto Dziewica pocznie i porodzi syna, które-
mu nadadzą imię Emmanuel (Mt 1, 23). W przekładzie 
J. Wujka wers ten brzmi następująco: Oto Panna w ży-
wocie mieć będzie i porodzi syna. 

Kwestią, która wywołała burzliwą dyskusję, był 
podhalański odpowiednik rzeczownika Dziewica. 
W polszczyźnie i w gwarach, w tym też w gwarze 
podhalańskiej, słowo to jest kojarzone ze sferą seksu. 
Z tego pewnie powodu w jednym przekładzie zapro-
ponowanym przez studentów pojawiło się niefortun-
ne, wulgaryzujące tekst, a przez to zaprzeczające pod-
niosłości, choć przy tym wszystkim przejęte z gwary 
podhalańskiej wyrażenie dziewka nierusaná. W stylu 
biblijnym taki frazeologizm ze względu na konotacje, 
które wnosi, nie powinien być stosowany. Należy bo-
wiem do sfery profanum, podczas gdy Pismo Święte 
stanowi sacrum. 

W Biblii J. Wujka spotykamy określenie Panna. 
Rzeczownik ten nie należy do typowo gwarowych – 
w gwarze podhalańskiej synonimem panny (wyraz ten 
jest odbierany jako pochodzący z polszczyzny), czyli 
niezamężnej kobiety, jest dziywka. Zamiast dziewica 
nie można jednak użyć tego rzeczownika, gdyż jest on 
mało precyzyjny, a poza tym – wskazują na to młodzi 
użytkownicy gwary – dziś słowo to jest już obarczo-
ne ujemnymi konotacjami (dziewka to dziewczyna, 
którą się wysługują inni). Propozycjami, które uzna-
no za najbardziej trafne, są frazeologizmy: Cýstá 
Dziywka15 i Cýstá Panna, które wskazują na czystość 
w aspekcie seksualnym. 

Zaproponowana w niniejszym artykule charakte-
rystyka wpisuje się w dyscyplinę, która jest nazywana 

15  Analogicznie do tego wyrażenia w gwarze funkcjonuje też cýsty parobek, 
cýsty kawalyr (słowo kawalyr jest fakultatywne, szerzy się w gwarze, choć jest obie-
rane jako nowe, pochodzące z polszczyzny ogólnej). 

skom nárečí, sa toto slovo spája so sférou sexu. Prav-
depodobne preto sa v jednom študentskom prekla-
de objavilo neveľmi šťastné pomenovanie dziewka 
nierusaná, ktoré vulgarizuje text aj keď je prevzaté 
z podhalianskeho nárečia. V biblickom štýle by taký-
to frazeologizmus vzhľadom na konotácie nemal byť 
použitý. Patrí do sféry profanum, kým Sväté písmo 
predstavuje sacrum.

V Biblii J. Wujka sa stretávame s pomenovaním 
Panna. Toto substantívum nepatrí k typicky nárečo-
vým – v podhalianskom nárečí je synonymom panny 
(tento výraz je chápaný ako pochádzajúci z poľšti-
ny), čiže nevydatej ženy, výraz dziywka. Nemôžeme 
ho však použiť namiesto dziewica, keďže je málo 
precízny a okrem toho – ako na to upozorňujú mla-
dí používatelia nárečia – dnes je toto slovo zaťažené 
zápornými konotáciami (dziewka je dievča, ktoré vy-
užívajú iní). Za najvýstižnejšie boli uznané navrho-
vané frazeologizmy: Cýstá Dziywka15 i Cýstá Panna, 
ktoré poukazujú na čistotu v sexuálnom aspekte.

Charakteristiku, ktorej sa venujeme v tomto 
článku, môžeme zaradiť do disciplíny nazývanej bib-
lická translatológia16. V analýze sme sa zaoberali len 
jazykovedným hľadiskom. Vzhľadom na nedostatoč-
né poznatky sme sa vyhli teologickým a biblistickým 
aspektom. To sa, žiaľ, môže pričiniť k tomu, že táto 
analýza Svätého písma môže byť chápaná ako neúpl-
ná a nie celkom solídna. 

Cieľom tohto článku bolo okrem prekladateľ-
ského aspektu zobjektívniť spor, ktorý sa rozpútal 
na základe travestie (alebo ako je uvedené v titule 
– prekladu) M. Matejowej Torbiarzovej. Zámerne 
sme použili slovo travestia, keďže Nový Testament 
napísaný v podhalianskom nárečí nemá veľa spo-
ločného so skutočným biblickým prekladom, ktorý 
sa opiera o originálny jazyk (gréčtinu). Práce na ta-
komto preklade by sa mali zúčastniť biblisti, znalci 
starej gréčtiny, tvorcovia regionálnej literatúry a dia-
lektológovia, najlepšie, keby pochádzali z Podhalia, 
ktorí poznajú nielen nárečie, ale aj reálie a kultúru 
tohto regiónu. Vedľajším cieľom, ktorý sme dosiahli 
takpovediac náhodou, čo však neznamená, že je me-
nej dôležitý, bolo aktivizovanie študentov a ich pros-
tredníctvom aj celých rodín, aby sa zamysleli nad 
Bibliou po goralsky. Takáto diskusia nasvedčuje, že 
to nie je problém rýdzo akademický.

15 Analogicky s týmto výrazom v nárečí funguje tiež cýsty parobek, cýsty 
kawalyr (slovo kawalyr je fakultatívne, šíri sa v nárečí, hoci je prijímané ako nové, 
pochádzajúce zo štandardnej poľštiny). 

16 Viacej na tému biblickej translatológie v článku M. Jurkowského – „Na 
początku było słowo” – z zagadnień przekładu tekstów biblijnych (1991).
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przekładoznawstwem biblijnym16. W analizie zajęto 
się jedynie zagadnieniami lingwistycznymi. Pominię-
to ze względu na brak wiedzy odwołania do teologii 
i biblioznawstwa. To niestety sprawia, że ta analiza 
fragmentów Pisma Świętego może być odbierana jako 
niepełna i nie do końca uczciwa. 

Poza aspektem translatorskim celem artyku-
łu było zobiektywizowanie sporu, który rozgorzał 
na kanwie trawestacji (czy jak głosi tytuł – przekła-
du) M. Matejowej-Torbiarz. Świadomie posłużono się 
tutaj wyrazem trawestacja, gdyż Nowy Testament za-
pisany gwarą podhalańską z właściwym przekładem 
biblijnym – sięgającym do języka oryginału (greka) 
– niewiele ma wspólnego. W pracy nad takim prze-
kładem powinni wziąć udział bibliści, znawcy staro-
żytnej greki oraz twórcy literatury regionalnej i dia-
lektolodzy, najlepiej pochodzący z Podhala, znający 
nie tylko gwarę, ale też realia i kulturę tego regionu. 
Celem osiągniętym na marginesie, rzec można przy-
padkowo, ale nie znaczy to, że mniej ważnym, było 
zaktywizowanie studentów, a za ich pośrednictwem 
całych rodzin do rozmyślań nad Biblią po góralsku. 
Taka dyskusja świadczy, że nie jest to problem czysto 
akademicki. 

Na zakończenie wypada się zastanowić nad py-
taniem postawionym w tytule artykułu – czy gwara 
podhalańska może sprostać wymogom stylu biblij-
nego? Odpowiedź – po przeanalizowaniu materiału 
i uwzględnieniu stanowisk innych badaczy – jest twier-
dząca, ale przy wielu obostrzeniach. Podstawowym 
wymogiem stawianym przed każdą gwarą, która ma 
ambicje stać się językiem Biblii, jest wypracowanie 
warstwy stylistycznej słownictwa umożliwiającej re-
alizację stylu podniosłego. Gwara podhalańska w tym 
względzie ma przewagę nad innymi gwarami, gdyż 
dysponuje bogatą tradycją literacką. Wydaje się więc, 
że prawdziwa, wolna od uchybień Biblia po góralsku 
to tylko kwestia czasu. 

16  Na temat przekładoznawstwa biblijnego czytaj więcej w artykule M. Jurkow-
skiego – „Na początku było słowo” – z zagadnień przekładu tekstów biblijnych (1991). 

Na záver by sme sa mali zamyslieť nad otázkou, 
ktorú sme si položili v názve tohto článku – môže pod-
halianske nárečie splniť požiadavky biblického štýlu? 
Po analýze materiálu a po zohľadnení postojov iných 
vedcov môžeme dať na ňukladnú odpoveď, ale s mno-
hými výhradami. Základnou požiadavkou kladenou 
na každé nárečie, ktoré má ambície stať sa jazykom Bib-
lie, je vypracovanie štylistickej vrstvy slovnej zásoby 
umožňujúcej realizáciu vznešeného štýlu. Podhalianske 
nárečie má v tomto zmysle prevahu nad inými nárečiami, 
pretože disponuje bohatou literárnou tradíciou. Preto sa 
zdá, že skutočná a bezchybná Biblia po goralsky je len 
otázkou času.   

Preklad: Vlasta Juchniewiczová
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Anna Mlekodaj

Swoi i obcy w tekstach pamiętników 
górali podhalańskich

Pamiętniki górali należą do tekstów, w których obo-
wiązuje tzw. pakt autobiograficzny, mimo że w swej isto-
cie do klasycznych autobiografii się nie zaliczają. O ile 
bowiem spełniają trzy warunki pozwalające zakwalifiko-
wać je do tego gatunku, to jest – są opowieściami pisa-
nymi prozą, których autor jest tożsamy z narratorem, zaś 
w narracji dominuje wizja retrospektywna, o tyle inaczej 
niż w autobiografii, ich tematem są nie losy jednostki, 
a ściślej dzieje osobowości, lecz raczej opis historii okre-
ślonych mikrospołeczności, do których narrator należał. 
W przeciwieństwie do biografii autotematycznych w pa-
miętnikach góralskich często bohaterem narracji prowa-
dzonej w 1. os. l. poj. staje się ktoś trzeci (ja mówiące 
opowiada o kimś, kogo zapamiętało) – postać znacząca 
dla przedstawianego środowiska. Czytelnik w trakcie 
lektury odkrywa osobowość narratora-autora za pośred-
nictwem przytoczonych, zapamiętanych (a więc uzna-
nych za istotne), czasami skomentowanych faktów lub 
wydarzeń, rzadko zaś odsłania się ona w bezpośrednim 
monologu. Wspólną cechą wszystkich tekstów, które 
są podstawą materiałową niniejszego artykułu, pozwala-
jącą zakwalifikować je do grupy tekstów z gatunku pi-
sarstwa intymnego, jest subiektywizm wypowiedzi. Wo-
bec tego należy postawić pytanie o wartość góralskich 
pamiętników jako źródła wiedzy o minionych czasach 
na Podhalu. 

Poszukując odpowiedzi na podstawowe pyta-
nie o prawdę, należy się odwołać do wspomnianego 
wcześniej pojęcia paktu autobiograficznego. W ujęciu 
Philippe’a Lejeune’a1 polega on na niepisanej, ale zacho-
dzącej samoistnie umowie między autorem autobiografii 
a jej czytelnikiem. Umowa ta odnosi się do dwóch na-
jistotniejszych aspektów. Pierwszy dotyczy tożsamości 
autora podpisanego na pierwszej stronie imieniem i na-
zwiskiem z narratorem i każdorazowym „ja” w tekście 
narracji (pakt autobiograficzny). Drugi istotny dla nas 
aspekt dotyczy właśnie kwestii prawdy. Pamiętnik, jako 
jedna z odmian piśmiennictwa motywowanego auto-
biograficznie, jest tekstem referencjalnym. Oznacza to, 
że podobnie jak teksty naukowe, a przeciwnie do teks-
tów zbudowanych na fikcji literackiej, odnosi się bezpo-
średnio do świata realnego, jego celem jest stworzenie 
pewnego niedoskonałego z różnych powodów obrazu 
wycinka rzeczywistości, nie zaś jego artystycznej wizji. 

1 P. Lejeune, Wariacje na temat jednego paktu, Kraków 2001, s. 22–56.

Anna Mlekodaj

Svoji a cudzí v textoch pamätníkov 
podhalianskych Goralov

Pamätníky goralov patria k textom, v ktorých 
platí tzv. autobiografický pakt, hoci ich v podstate ne-
môžeme zaradiť ku klasickým autobiografiám. Aj keď 
spĺňajú tri podmienky autobiografie, t.j. sú príbehmi 
opísanými prózou, ktorých autor je totožný s rozprá-
vačom, a v rozprávaní dominuje retrospektívna vízia, 
predsa ich témou nie je osud jednotlivca, respektíve 
história osobnosti, ako je to v autobiografii, ale skôr 
opis histórie daných mikrospoločností, do ktorých 
rozprávač patril. Na rozdiel od autotematických bio-
grafií sa často v goralských pamätníkoch hrdinom 
rozprávania (v 1. os. sg.) stáva niekto tretí (hovoriace 
ja rozpráva o niekom, koho si zapamätalo) – nejaká 
významná postava z predstavovaného prostredia. Či-
tateľ postupne pri čítaní objavuje osobnosť rozpráva-
ča-autora prostredníctvom uvedených, zapamätaných 
(a teda uznaných za dôležité), občas komentovaných 
faktov alebo udalostí, zriedka sa však osobnosť od-
haľuje v priamom monológu. Spoločnou vlastnosťou 
všetkých textov tvoriacich základ tohto príspevku, 
ktorá ich dovoľuje žánrovo zaradiť do skupiny textov 
z oblasti intímnej tvorby, je subjektivizmus výpovede. 
Vzhľadom na to si treba položiť otázku, nakoľko sú 
goralské pamätníky hodnotné ako prameň poznatkov 
o zašlých časoch na Podhalí.

Pri hľadaní odpovede na základnú otázku týka-
júcu sa pravdy sa treba odvolať na spomínaný pojem 
autobiografického paktu. Podľa Philippea Lejeunea1 
sa tento pakt zakladá na nepísanej, ale automatic-
ky uzavretej dohody medzi autorom autobiografie 
a jej čitateľom. Táto dohoda sa vzťahuje na dva naj-
dôležitejšie aspekty. Prvý sa týka totožnosti autora 
podpísaného na prvej strane celým menom s rozprá-
vačom a s každým opakujúcim sa „ja” v texte rozprá-
vania (autobiografický pakt). Druhý veľmi dôležitý 
aspekt sa týka práve otázky pravdy. Pamätníky ako 
jeden z druhov autobiograficky motivovanej tvorby 
sú referenčným textom. Znamená to, že sa rovna-
ko ako vedecké texty, a naopak ako texty postavené 
na literárnej fikcii, vzťahujú priamo na reálny svet 
a ich cieľom je vytvoriť istý, z určitých dôvodov ne-
dokonalý, ale predsa len – obraz zlomku skutočnosti, 
ale nie jeho umeleckú víziu. Medzi autorom pamätní-
ka a čitateľom sa na základe autobiografického paktu

1 P. Lejeune, Wariacje na temat jednego paktu, Kraków 2001, s. 22–56.
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Między autorem pamiętnika a czytelnikiem na mocy 
paktu autobiograficznego zawiązuje się więc pakt 
referencjalny, na mocy którego wierzymy, że autor-
narrator mówi szczerą prawdę. Szczerą, nie znaczy 
jedyną i obiektywną. Szczerą oznacza raczej – prawdę 
ludzką, ułomną i jednostkową, zniekształconą zarów-
no prawdziwymi emocjami, jak i lukami w pamięci 
czy nieświadomymi konfabulacjami. Założenie jednak 
prawdy jako zasady tekstu wspomnieniowego ma moc 
aksjomatu i stanowi o istocie gatunku.

Celem niniejszego referatu jest ukazanie, jak 
kształtują się kategorie „swój” i „obcy” w tekstach pa-
miętników górali podhalańskich, przy czym Podhale 
jest tu rozumiane szeroko (i pokrywa się z terytorium 
przyjętym dla potrzeb powstającego Słownika gwary 
i kultury Podhala). Podstawę materiałową stanowi sie-
dem pamiętników edytowanych w latach 2000–2006. 
Są to następujące teksty: Józefa Fryźlewicza Ja Zgryź-
lewicz (Kraków 2000, w dalszej części tekstu zazna-
czone jako JZ), Romana Dziobonia Mój nowotarski 
niepamiętnik (Kraków 2001 – MNN) oraz Bywało 
rozmaicie (Kraków 2003 – BR), Stanisławy Galicy-
Górkiewicz Na Bieńkowskim Wierchu w Bukowinie… 
(Kraków 2004 – NBW), Ludwiny Łojas-Kośli Ludzie 
z pogranicza wieków ([w:] Fr. Łojas-Kośla, Rodowe 
dziedzictwo, Poronin 2004 – RD), Władysława Szepe-
laka Ja przetrwałem… (Nowy Targ 2005 – JP) oraz 
Anny Waluś-Sikoń Góralskie zywobycie z haw stela 
(Szaflary 2006 – GZ). Wszystkie te teksty spełniają 
warunek tożsamości ja mówiącego z osobą autora 
(w przypadku Rodowego dziedzictwa mamy do czy-
nienia z cudzym pośrednictwem, co jednak nie prze-
kreśla zgodności między podmiotem mówiącym a rze-
czywistą autorką wspomnień wymienioną z imienia 
i nazwiska). We wszystkich obowiązuje zarówno pakt 
autobiograficzny, jak i referencjalny. Wymienione 
teksty otwierają szeroką perspektywę czasową, doty-
czą bowiem całego XX wieku. Najstarsze wspomnie-
nia, ukazujące Podhale z początku XX wieku, należą 
do Ludwiny Łojas-Kośli. Pozostałe sięgają czasów 
sprzed II wojny światowej, ale opisują również czasy 
Polski Ludowej, a częściowo także – choć stosunkowo 
rzadko i raczej na zasadzie opozycji do dawnych, czę-
sto lepszych czasów – odnoszą się do współczesności. 
Przedstawiane w pamiętnikach miejscowości łączą 
się ściśle z curriculum vitae autorów wspomnień. Pod 
względem terytorialnym przyjęty dla potrzeb niniejsze-
go artykułu kanon tekstów kształtuje się zadowalają-
co. Pozwala bowiem obserwować Podhale południowe 
(z perspektywy Bukowiny Tatrzańskiej, Poronina, Bia-

uzatvára referenčný pakt, na základe ktorého veríme, 
že autor-rozprávač hovorí úprimnú pravdu. Úprimná 
– neznamená jediná a objektívna, ale skôr – ľudská 
pravda, slabá a individuálna, zdeformovaná rovnako 
pravdivými emóciami, ako aj medzerami v pamäti, 
alebo nevedomými konfabuláciami. Predpoklad prav-
dy ako princípu spomienkového textu má silu axiómy 
a rozhoduje o podstate žánru.

Cieľom tohto referátu je poukázať na to, ako 
sa formujú kategórie „svoj” a „cudzí” v textoch pa-
mätníkov podhalianskych goralov, pričom Podhalie 
tu chápeme široko (pokrýva sa s územím vymedze-
ným pre potreby ešte nedokončeného Slovníka ná-
rečí a kultúry Podhalia). Základný materiál tvorí 
sedem pamätníkov, ktoré boli uverejnené v rokoch 
2000–2006. Sú to nasledovné texty: Józef Fryźlewicz 
Ja Zgryźlewicz (Kraków 2000, ďalej označený ako 
JZ), Roman Dzioboń Mój nowotarski niepamiętnik 
(Kraków 2001 – MNN) a Bywało rozmaicie [Rôzne 
to bývalo] (Kraków 2003 – BR), Stanisława Galica-
Górkiewicz Na Bieńkowskim Wierchu w Bukowinie… 
[Na Bieńkowskom vrchu v Bukowine] (Kraków 2004 
– NBW), Ludwina Łojas-Kośla Ludzie z pogranicza
wieków [Ľudia na rozhraní vekov] ([v:] Fr. Łojas-Koś-
la, Rodowe dziedzictwo, Poronin 2004 – RD), Wła-
dysław Szepelak Ja przetrwałem… [Ja som pretrval…] 
(Nowy Targ 2005 – JP) a Anna Waluś-Sikoń Góralskie 
zywobycie z haw stela (Szaflary 2006 – GZ). Všetky 
tieto texty spĺňajú podmienku totožnosti ja hovoria-
ceho s osobou autora (v prípade Rodového dedičstva 
máme dočinenie s cudzím prostredníctvom, čo však 
neruší zhodu medzi hovoriacim subjektom a skutočnou 
autorkou spomienok podpísanou celým menom). Vo 
všetkých platí autobiografický, ako aj referenčný pakt. 
Uvedené texty otvárajú širokú časovú perspektívu, 
lebo sa týka celého 20. storočia. Najstaršie spomienky 
ukazujúce Podhalie zo začiatku 20. storočia patria Lu-
dwine Łojasovej-Koślovej. Ostatné siahajú do obdobia 
spred druhej svetovej vojny, ale predstavujú aj obdobie 
Poľskej ľudovej republiky a čiastočne aj súčasnosť, 
hoci tú pomerne zriedka a skôr ako porovnanie so sta-
rými, často lepšími časmi. Názvy miest predstavené 
v pamätníkoch sú úzko späté so životopisom autorov 
spomienok. Kánon textov zohľadnených v tomto prís-
pevku je z teritoriálneho hľadiska uspokojivý. Dovo-
ľuje nám pozorovať južné Podhalie (z perspektívy Bu-
kowiny Tatrzańskej, Poronina, Białeho Dunajca alebo 
Leszczyn), centrálne (z perspektívy Szaflár, Bańskej, 
Noweho Targu), ale aj severné Podhalie (z perspektívy 
Bielanky a Raby Wyżnej). Zohľadňujúc široký časovo-
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łego Dunajca czy Leszczyn), środkowe (z perspektywy 
Szaflar, Bańskiej, Nowego Targu), a także północne 
(z perspektywy Bielanki i Raby Wyżnej). Uwzględnia-
jąc szeroki plan czasowo-przestrzenny przytoczonych 
tekstów pamiętnikowych, a także mając na uwadze 
ich gatunkową specyfikę (głównie referencjalność), 
można przyjąć, że poczynione na ich podstawie ustale-
nia dotyczące kategorii swoi – obcy będą mogły świad-
czyć o pewnym stanie rzeczywistym. 

I. Swoi
Najogólniej rzecz ujmując, do swoich zaliczyć 

należy wszystkich tych, których narrator wspomnień 
określa zaimkiem osobowym my. Przede wszystkim 
więc jest to jego najbliższa rodzina (i to najczęściej 
ta zapamiętana z dzieciństwa), czyli on sam, rodzice 
i rodzeństwo. Sytuacja opowiadania jednak wymusza 
często na narratorze wyodrębnienie siebie jako podmio-
tu mówiącego z owego my, zwłaszcza jeśli rzecz doty-
czy spraw, w których z różnych powodów nie mógł on 
uczestniczyć, ale był ich świadkiem. Wówczas często 
pojawia się określenie Nasi na ogół pisane wielką literą. 
Ludwina Łojas-Kośla wspomina:

Nasi pośli w pole, a mnie ostawili warzyć (…). Za-
telak się pobrała warcej „Pod niźniom” ku Nasym 
(RD, s. 59).
Gdzie indziej zaś pisze:
Była biedno wdowa koło nos na pospólstwie. Przy-
sła do Nasych i pytała: Przyciez mi skosić (…). 
Ale jej nie obiecali. Babiątko posło z nicym. Nasi 
uradzieli. Pójdziemy jej w nocy skosić, nie bedzie 
wiedziała wto (RD, s. 75).
W niemal wszystkich tekstach przywoływanych 

tu pamiętników do swoich zalicza się także ludzi, któ-
rzy pozostają w częstych kontaktach z najbliższą rodziną 
narratora. Są to członkowie dalszej rodziny, przyjaciele, 
sąsiedzi, a także starsi i ogólnie poważani mieszkańcy 
wsi. Niezależnie od tego, czy istniało pokrewieństwo 
czy nie, swoistą zażyłość podkreślano, zwracając się 
do tych osób z użyciem następujących form: swok, stryk, 
stryno, ciotka, krzesnyociec, krzesnomatka. Stanisława 
Galica-Górkiewicz wspomina:

Krzesnyociec Bachleda mieszkał na Bieńkowskim 
Wierchu (…). Był naszym najbliższym sąsiadem. 
(…) Właściwie powinniśmy nazywać go wujkiem, 
ale wszyscy nazywali go krzesnymojcem i tak zo-
stało. Początkowo kontakty z nim były rzadkie, gdyż 
po śmierci moich dziadków między krzesnymojcem 
a moimi rodzicami doszło do jakichś nieporozumień 
na tle majątkowym (NBW, s. 88).

územný plán uvedených textov pamätí, ale aj ich žánro-
vú špecifickosť (hlavne ich referenčnosť) môžeme pri-
pustiť, že poznanie týkajúce sa kategórie svoji – cudzí, 
ku ktorému na základe textov dospejeme, bude svedčiť 
o istom stave skutočnosti.

I.Svoji
Podľa najvšeobecnejšieho hľadiska k svojim mô-

žeme zaradiť všetkých, ktorých rozprávač spomienok 
určuje osobným zámenom my. Je to teda predovšetkým 
jeho najbližšia rodina (najčastejšie zapamätaná z det-
stva), čiže on sám, rodičia, súrodenci. Situácia roz-
právania však často núti rozprávača, aby z tohoto my 
oddelil seba ako rozprávajúci subjekt, hlavne, keď sa 
to týka záležitostí, ktorých sa z rôznych dôvodov nemo-
hol zúčastniť, ale ktorých bol svedkom. Vtedy sa často 
objavuje pojem Naši, obyčajne písané veľkým písme-
nom. Ludwina Łojas-Kośla spomína:

Nasi pośli w pole, a mnie ostawili warzyć (…). Za-
telak się pobrała warcej „Pod niźniom” ku Nasym 
(RD, s. 59).
Inde zasa píše: 
Była biedno wdowa koło nos na pospólstwie. Przy-
sła do Nasych i pytała: Przyciez mi skosić (…). 
Ale jej nie obiecali. Babiątko posło z nicym. Nasi 
uradzieli. Pójdziemy jej w nocy skosić, nie bedzie 
wiedziała wto (RD, s. 75).
Takmer vo všetkých textoch spomínaných pamät-

níkov sa k svojim zaraďujú tiež ľudia, ktorí majú časté 
kontakty s najbižšou rodinou rozprávača. Sú to členovia 
vzdialenej rodiny, priatelia, susedia, ale aj starší vážení 
obyvatelia dediny. Nezávisle od toho, či boli príbuzní, 
alebo nie, zvláštna srdečnosť voči nim bola zdôraznená 
použitím nasledovných foriem: swok, stryk, stryno, ciot-
ka, krzesnyociec, krzesnomatka. Stanisława Galica-Gór-
kiewicz spomína:

Krzesnyociec Bachleda mieszkał na Bieńkowskim 
Wierchu (…). Był naszym najbliższym sąsiadem. 
(…) Właściwie powinniśmy nazywać go wujkiem, 
ale wszyscy nazywali go krzesnymojcem i tak zo-
stało. Początkowo kontakty z nim były rzadkie, gdyż 
po śmierci moich dziadków między krzesnymojcem 
a moimi rodzicami doszło do jakichś nieporozumień 
na tle majątkowym (NBW, s. 88). 
A Ludwina Łojas-Kośla rozpráva:
Była koło nos wdowa Klimcula, miała snurek pola 
między tatowem a maminem polem. (…) Klimcula 
była nom niepilo, ale nazywalimy jom „ciotko”. 
Jako nos, jako dzieci w dóma nie było, to Mama wi-
działa nase głowy u ciotki przy piecyku (RD, s. 109).
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Zaś Ludwina Łojas-Kośla opowiada:
Była koło nos wdowa Klimcula, miała snurek pola 
między tatowem a maminem polem. (…) Klimcula 
była nom niepilo, ale nazywalimy jom „ciotko”. 
Jako nos, jako dzieci w dóma nie było, to Mama wi-
działa nase głowy u ciotki przy piecyku (RD, s. 109).
W pamiętniku Bywało rozmaicie Romana Dziobo-

nia znaleźć można dowód na to, że czasami kategoria 
my bywała rozszerzana tak, że obejmowała mieszkań-
ców całej wsi lub nawet gminy, a nawet całą góralską 
społeczność. Narrator przywoływanych wspomnień 
pochodzi z Nowego Targu, jednak swój zawód sto-
matologa wykonywał w gminnym ośrodku zdrowia 
w Szaflarach. Wydawać by się mogło, że nieznaczna 
odległość dzieląca na wskroś góralskie przecież Miasto 
od Szaflar nie powinna dawać pretekstu do uruchomia-
nia opozycji swój – obcy w stosunkach mieszkańców 
obu miejscowości. Rzecz jednak dotyczyła także innej 
sfery. Lekarz reprezentował kategorię osób wykształco-
nych, był panem dochtorem, czyli kimś spoza nas, kimś 
obcym, z kim nie spodziewano się łatwego, bezpośred-
niego kontaktu. Nikt też nie podejrzewał w doktorze 
gazdowskiego syna, który doświadczył w życiu podob-
nych trudów, co jego rówieśnicy z Bańskiej czy Boru. 
On sam zaś odczuwał tę obcość jako wyraźny dyskom-
fort. Z tym większą radością przyjął więc następujące 
zdarzenie:

Pewna pacjentka, stara babcia – pewnie tak stara, 
jak ja dzisiaj – przyszła mi podziękować za dobrze 
wykonane protezy. Siedziała bidula w poczekalni, 
zanim uporałem się z nawałą pacjentów. Potem 
powiedziała nieśmiało pani Hani, ze fciałaby go-
dać z dochtorem. Zaproszono ją do środka, wyjęła 
ze szmacianego zawiniątka pół litra miodówki swo-
jej roboty i wręczając mi, powiedziała – ni miałak 
śmiałości ku wom i s wami godać, alek sie oześmie-
lyła, bo wyście taki nas! (…) I rzeczywiście byłem 
Ich (…). Owszem, widzieli we mnie Pana Dochto-
ra, ale swojego, o podobnej mentalności człowieka 
z gór (BR, s. 104).
Podsumowując ten krótki przegląd elementów 

składających się na kategorię swoi w tekstach góral-
skich pamiętników, można zauważyć, że układają się 
one w koncentryczne kręgi skupione wokół osoby nar-
ratora. Pierwszy krąg wypełnia jego najbliższa rodzina, 
drugi rodzina dalsza i najbliżsi sąsiedzi, trzeci osoby 
niespokrewnione, dalsi sąsiedzi lub inni mieszkańcy 
wsi z jakiegoś względu ważni dla osoby piszącej, zaś 
czwarty – najszerszy wypełniają ogólnie górale połą-
czeni wspólnotą kultury i doświadczenia niełatwego ży-

V pamätníku Rôzne to bývalo Romana Dziobońa 
môžeme nájsť dôkaz toho, že občas sa kategória my roz-
šírila natoľko, že zahŕňala obyvateľov celej dediny alebo 
dokonca obce (obec združuje niekoľko dedín, pozn. pre-
kl.) a hádam skôr celú goralskú obec. Rozprávač spomí-
naných pamätí pochádza z Noweho Targu, ale ako zubný 
lekár pôsobil v obecnom zdravotnom stredisku v Szafla-
rach. Mohli predpokladat' by sme, že malá vzdialenosť 
deliaca úplne goralské Mesto od Szaflár by nemala byť 
dôvodom na oživenie opozície svoj – cudzí vo vzťahoch 
obyvateľov oboch miest. Týkalo sa to aj inej sféry. Le-
kár reprezentoval kategóriu vzdelaných ľudí, bol panem 
dochtorem, čiže niekým mimo nás, niekým cudzím, s 
kým ľahký a priamy kontakt nebol automatický. Nikto 
tiež netušil, že je synom sedliaka, ktorý prežil rovnako 
ťažký život ako jeho rovesníci z Bańskej alebo Boru. On 
sám tiež pociťoval túto cudzosť ako výrazný diskomfort. 
S oto väčšou radosťou prijal nasledujúcu udalosť:

Jedna pacientka, stará babka – určite taká stará 
ako ja teraz – prišla mi raz poďakovať za dob-
re urobenú protézu. Sedela, chudera, v čakárni, 
kým som nevybavil celý zástup pacientov. Potom 
nesmelo povedala pani Hani, ze fciałaby godać 
z dochtorem. Keď vošla dovnútra, vybrala z pláte-
ného uzlíčka pol litra domácej medoviny, a dáva-
júc mi ju, povedala – ni miałak śmiałości ku wom 
i s wami godać, alek sie oześmielyła, bo wyście taki 
nas! (…) A naozaj som bol Ich. Videli síce vo mne 
Pana Dochtora, ale svojho, človeka hôr s podob-
nou mentalitou (BR, s. 104).
Na záver tohto krátkeho prehľadu prvkov zarade-

ných do kategórie svoji v textoch goralských pamätníkov 
môžeme konštatovať, že sa zoraďujú do koncentrických 
kruhov zoskupených okolo rozprávača. Prvý kruh napĺňa 
jeho najbližšia rodina, druhý ďaleká rodina a najbližší su-
sedia, tretí kruh zasa osoby, ktoré nie sú v príbuzenskom 
vzťahu, ďalší susedia alebo obyvatelia dediny, ktorí pre 
píšucu osobu niečo znamenajú, štvrtý kruh – najšir-
ší – napĺňajú všetci gorali spojení súdržnosťou kultúry 
a skúsenosťami z ťažkého života pod Hoľami. Čím viac 
sa vzďaľujeme od osoby ja rozprávajúceho subjektu, 
tým je slabší pocit súdržnosti. Ale až za štvrtým kruhom 
sa začína oblasť, ktorú vypĺňajú niepili rôzneho druhu, 
čiže cudzí, identifikovaní práve podľa toho, že nepatria 
do žiadneho z kruhov spojených súdržnosťou viac alebo 
menej nasýtenou svojskosťou.

II. Cudzí
Medzi cudzími môžeme rozlíšiť dve podkategórie. 

Do prvej patria spoločnosti, ktoré už oddávna bývajú 
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cia pod Halami. Im dalej od osoby ja podmiotu mówią-
cego, tym słabsze poczucie wspólnoty. Dopiero jednak 
poza czwartym kręgiem rozpoczyna się obszar, który 
wypełniają różnego rodzaju niepili, czyli obcy, iden-
tyfikowani właśnie przez to, że nie należą do żadnego 
z kręgów, połączonych wspólnotą bardziej lub mniej 
nasyconej swojskości. 

II. Obcy
Wśród obcych wyróżnić można dwie podkategorie. 

Pierwszą stanowią społeczności od dawna zamieszkują-
ce wspólnie z góralami na Podhalu, jednak niezasymilo-
wane, a więc o wyraźnej odmienności kulturowej (Żydzi, 
Romowie), drugą zaś ludzie, którzy na Podhale napły-
nęli stosunkowo niedawno z innych regionów Polski, 
głównie z nizin, najczęściej na krótko, rzadziej na stałe 
(goście, różnego rodzaju państwo i dziady). Ze względu 
na ograniczenia obowiązujące tekst konferencyjny sku-
pię się tylko na przedstawieniu pierwszej z wymienio-
nych podkategorii.

A. Żydzi
W pamiętnikach górali, którzy wspominają czasy 

przedwojenne, Żydzi jawią się głównie jako właściciele 
sklepów, w których można było się zratować, kupując 
na borg. Możliwość ta była nie bez znaczenia, szcze-
gólnie że żyjący z gospodarstwa i obciążeni podatkami 
rolnicy rzadko mieli gotówkę. U Ludwiny Łojas-Kośli 
czytamy:

Mama coraz to jechała do Miasta, to u Zydówki Lan-
gierki naborgowała. Co jedno wypłaciła, to na dru-
gie nabrała (RD, s. 61).
W innym miejscu zaś pisze:
Zydy straśnie ludziom borgowały. Langierki wylato-
wały przed sklep i za mamom wołały: Wy Bańscan-
ka, pocies, domy na bórg materyje kielo bedziecie 
wcieć i jakom bedziecie wcieć. Nic ino rade pisać 
do ksiązki, co sie ka nabrało (RD, s. 105).
Taka łatwość nabywania towaru nie zawsze służyła 

góralom, zwłaszcza że – jak wiadomo – Żydzi handlowa-
li wszelakim towarem:

Józek straśnie pieł, wykrodoł z domu co sie ino dało: 
spyrke, deski, płótno, kury, kacki, gęsi. Na Bańskiej 
był Zyd i do niego nosieł za gorzołke. Robielimy 
w polu przy grulach, Zyd przyseł na tenroz, bo stryk 
Józek u niego naborgował. (…) Ociec Józka za kore 
wydziedzicył z pola (RD, s. 103). 
We wspomnieniach Ludwiny Łojas-Kośli znajduje-

my jednak także dowód na to, że Żydzi czasami zacho-
wywali się odpowiedzialniej niż niejeden współczesny 
nam handlowiec:

spolu s goralmi na Podhalí, nie sú však asimilované 
a charakterizujú sa výraznou kultúrnou odlišnosťou 
(Židia, Rómovia). Do druhej podkategórie patria ľu-
dia, ktorí na Podhalie prišli pomerne nedávno z iných 
regiónov Poľska, hlavne z nížin, najčastejšie sezónne 
a len zriedkavo nastálo (goście, rôzneho druhu państwo 
i dziady). Vzhľadom na predpísaný rozsah konferenč-
ných príspevkov, sústredím sa len na predstavenie prvej 
zo spomínaných podkategórií.

A. Židia
V pamätníkoch goralov, ktorí spomínajú predvoj-

nové časy, sa Židia objavujú ako majitelia obchodov, 
kde sa bolo možné zratować, kupujúc na borg. Táto 
možnosť „nákupu” mala veľký význam, pretože rolníci 
žijúci z gazdovstva a zaťažení daňami, mávali hotovosť 
len zriedka. Ludwina Łojas-Kośla píše:

Mama coraz to jechała do Miasta, to u Zydów-
ki Langierki naborgowała. Co jedno wypłaciła, 
to na drugie nabrała (RD, s. 61).
Na inom mieste zasa píše: 
Zydy straśnie ludziom borgowały. Langier-
ki wylatowały przed sklep i za mamom wołały: 
Wy Bańscanka, pocies, domy na bórg materyje 
kielo bedziecie wcieć i jakom bedziecie wcieć. 
Nic ino rade pisać do ksiązki, co sie ka nabrało 
(RD, s. 105).
Takéto ľahké získavanie tovaru nebolo pre goralov 

vždy najlepšie, lebo je známe, že Židia obchodovali s 
rôznym tovarom:

Józek straśnie pieł, wykrodoł z domu co sie ino 
dało: spyrke, deski, płótno, kury, kacki, gęsi. 
Na Bańskiej był Zyd i do niego nosieł za gorzołke. 
Robielimy w polu przy grulach, Zyd przyseł na ten-
roz, bo stryk Józek u niego naborgował. (…) Ociec 
Józka za kore wydziedzicył z pola (RD, s. 103). 
V spomienkach Ludwiny Łojasovej-Koślovej však 

nachádzame aj dôkaz toho, že Židia sa občas správali 
zodpovednejšie ako nejeden súčasný obchodník:

Tata mój kie był chłopcem, wcioł sie naucyć ku-
rzyć. Wykrod Dziadkowi jaja i poseł do Poronina 
do Zyda Zyngera. Zaseł i pyto tabaku. Zyd pedzioł: 
Chłopce, jaja zanieś skądeś wzion! I nie doł tabaku 
(RD, s. 104).
Dôležité miesto majú Židia v spomienkach No-

wotarčanov. Roman Dzioboń aj Józef Fryźlewicz im 
venujú vo svojich pamätníkoch veľa miesta. Z týchto 
textov sa dozvedáme nielen mená židovských rodín, 
ale aj ich povolanie. Z hľadiska tohto referátu majú 
však väčšiu hodnotu tie zápisy, ktoré poskytujú obraz 
o vzťahoch obyvateľov Mesta k židovskej menšine, čo 
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Tata mój kie był chłopcem, wcioł sie naucyć ku-
rzyć. Wykrod Dziadkowi jaja i poseł do Poronina 
do Zyda Zyngera. Zaseł i pyto tabaku. Zyd pedzioł: 
Chłopce, jaja zanieś skądeś wzion! I nie doł tabaku 
(RD, s. 104).
Ważne miejsce zajmują Żydzi we wspomnieniach 

nowotarżan. Zarówno Roman Dzioboń, jak i Józef Fryź-
lewicz poświęcają im wiele miejsca w swoich pamiętni-
kach. Dzięki tym tekstom poznać można nie tylko nazwi-
ska żydowskich rodzin, ale także ich profesje. Większą 
jednak wartość z punktu widzenia tematu niniejszego 
referatu mają te zapiski, które dają wyobrażenie o sto-
sunku mieszkańców Miasta do mniejszości żydowskiej, 
który ze szczególną wyrazistością objawił się w czasie 
II wojny. Józef Fryźlewicz zapamiętał ze swej młodości 
na całe życie następującą lekcję:

Okupacja. Stryka Golika zagnali z furmanką 
do wywożenia pożydowskiego mienia. (…) Upro-
szony, wziął mnie na furę. Jeździmy, wozimy. Stryk 
patrzy na mnie, bosego, w spranej koszuli, poła-
tanych portkach. Wygrzebał brązowe gabardynowe 
ubranko, w sam raz na mnie. „Skoc-ze tu do tyj sie-
ni, łachy swoje wyruć, a to wdziej”. Tak zrobiłem. 
Długo nawracaliśmy do getta i magazynów przy 
kolei. (…) Zadowolony wreszcie pędzę do domu 
(…) Przy bramie stoi ojciec, ma złe oczy. „Kaś 
był?!” Ja się śmieję. „Ze strykiem! Widzicie?” 
Wyginam się przed nim w tej brązowej gabardynie 
i jak mnie ojciec nie trzaśnie w pysk. Z tydzień się 
do niego nie odzywałem. I ja byłem dla niego po-
wietrzem. Potem zrozumiałem, za co mnie ojciec 
prasnął w pysk (JZ, s. 83).
Roman Dzioboń natomiast zanotował:
Pamiętam, gdy likwidowano getto, gdy padały strza-
ły do Żydów, nie słyszałem, aby się kto z tego cieszył, 
aby sprzyjał temu. Przeciwnie, dosłyszałem urywek 
rozmowy (…) „Dziś to robiom z nimi, jutro ceko 
to nos!” (MNN, s. 118).
Nie brak też w przytaczanych pamiętnikach świa-

dectw, że i na Podhalu byli sprawiedliwi wśród narodów 
świata. Wszystko to jednak nie znosi faktu, że wśród gó-
rali żywe były również uprzedzenia w stosunku do Ży-
dów, podsycane zabobonnymi przekonaniami. Ludwina 
Łojas-Kośla wspomina:

Mama pojechała z Tatom po becke na kapuste. Na-
potkali w Mieście znajomego Zyda: Co potrzebu-
jecie? Becki na kapuste. Chodźcie, mam na dole 
w piwnicy. Zaświecił świecke i powiód ich krętymi 
schodami na dół. Idom i idom, końca nie widać. 
Tata był cyrwieniec. Mama se myśli tak: Moze Zy-

sa obzvlášť výrazne prejavilo počas druhej svetovej 
vojny. Józef Fryźlewicz si z mladosti zapamätal na celý 
život nasledujúcu lekciu:

Okupácia. Strýka Golika nahnali, aby so záprahom 
vyvážal židovský majetok. (…) Uprosil som ho, aby ma 
zobral na voz. Chodíme a vozíme. Strýko sa na mňa 
pozerá – ja bosý, vo vyblednutej košeli a zaplátaných 
gatiach. Vyhrabal hnedý gabardénový oblek, akoby 
na mňa ulial. „Skoc-ze tu do tyj sieni, łachy swoje 
wyruć, a to wdziej”. Tak som aj urobil. Mnohokrát 
sme sa ešte vracali do geta a do skladov pri železnici. 
(…) Celý spokojný sa ženiem domov. (…) Pri brá-
ne stojí otec, má nahnevané oči. „Kaś był?!” Ja się 
śmieję. „Ze strykiem! Widzicie?” Vykrúcam sa pred 
ním v tom hnedom gabardéne až mi tu zrazu uštedril 
poriadne zaucho. Týždeň som sa s ním nerozprával. 
Ale aj ja som bol preňho vzduchom. Až potom som 
pochopil, za čo bolo to zaucho (JZ, s. 83).
Roman Dzioboń si zapísal:
Pamätám si, keď likvidovali geto, keď strieľali 
do Židov, nepočul som, aby sa niekto tomu tešil, aby 
to podporoval. Naopak, začul som úryvok rozhovo-
ru (…) „Dziś to robiom z nimi, jutro ceko to nos!” 
(MNN, s. 118).
V spomínaných pamätníkoch nechýbajú tiež dô-

kazy, že aj na Podhalí boli spravodliví medzi národmi. 
To všetko však nevylučuje skutočnosť, že medzi goralmi 
boli živé tiež predsudky voči Židom, živené poverami. 
Ludwina Łojas-Kośla spomína:

Mama pojechała z Tatom po becke na kapuste. Na-
potkali w Mieście znajomego Zyda: Co potrzebu-
jecie? Becki na kapuste. Chodźcie, mam na dole 
w piwnicy. Zaświecił świecke i powiód ich krętymi 
schodami na dół. Idom i idom, końca nie widać. Tata 
był cyrwieniec. Mama se myśli tak: Moze Zydzisko 
prowadzi tate, coby go zakatrupić na krew? Mama 
sie osotała i pedziała do taty: Stasek nie chodź, wra-
cojmy się. Wyrtli sie i becki nie kupieli (RD, s. 106).
Až do druhej svetovej vojny boli Židia stálou 

súčasťou kultúrnej panorámy Podhalia a ako môžeme 
predpokladať na základe pamätníkov, dokázali si vytvo-
riť určitý druh symbiózy s goralmi. Roman Dzioboń si 
vo svojom pamätníku kladie otázku: Všimol som si ako 
dieťa u svojich rodičov a známych akékoľvek prejavy an-
tisemitizmu? A okamžite si odpovedá: Nie. Možno som 
bol vtedy príliš malý na to, aby som si to všimol? Len 
niekedy som počul židovské vtipy a huncútstva, ktoré Ži-
dom robili (MNN, s. 118).

Józef Fryźlewicz uvádza nasledujúce slová:
Židia sa čiastočne asimilovali s Nowotarčanmi. 
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dzisko prowadzi tate, coby go zakatrupić na krew? 
Mama sie osotała i pedziała do taty: Stasek 
nie chodź, wracojmy się. Wyrtli sie i becki nie ku-
pieli (RD, s. 106).
Do lat II wojny światowej Żydzi byli stałym ele-

mentem kulturowej panoramy Podhala i – jak daje się 
wywnioskować z tekstów pamiętników – zdołali wy-
pracować pewien rodzaj symbiozy z góralami. Roman 
Dzioboń stawia w swym pamiętniku pytanie: Czy jako 
dziecko zaobserwowałem u moich rodziców i znajomych 
jakieś objawy antysemityzmu? I natychmiast odpowia-
da: Nie. Może byłem wtedy za mały, aby na to zwracać 
uwagę? Słyszałem tylko czasami „kawały żydowskie” 
oraz opowiadania o psikusach, jakie Żydom wyprawia-
no (MNN, s. 118).

Z kolei Józef Fryźlewicz przytacza następujące słowa:
Żydzi częściowo zasymilowali się z nowotarżana-
mi. Nie było nienawiści, może rywalizacja, może 
trochę zawiści o handel, o majątki. Ale między 
chrześcijanami też tak było (JZ, s. 117).
Żydzi zniknęli nie tylko z podhalańskich miaste-

czek i wsi. Stopniowo znikają z pamięci. Świadczą 
o tym wspomnienia ludzi dziś około sześćdziesięcio-
letnich, którzy nie zaznawszy już tego specyficznego 
dwukulturowego świata, nie piszą o nim w swoich pa-
miętnikach.

B. Romowie
Cyganie również sąsiadowali z góralami od lat. 

Nie zawsze było to sąsiedztwo łatwe, a czasami wręcz 
niemożliwe do zniesienia. W pamiętniku Władysława 
Szepelaka czytamy:

Przedtem Cyganie chcieli kupić w Bielance od Ma-
cieja Kawuli działkę pod lasem, ale gospodarze 
z Bielanki zagrozili Kawuli, że jak Cyganów do wsi 
wpuści, to cała wieś będzie przeciw niemu. Uląkł 
się Maciuś (…), że go ludzie przeklinać i pomsto-
wać będą. Cyganom działki nie sprzedał, ale sto-
sunki przyjazne z nimi utrzymywał. (JP, s. 19).
Podobna niechęć wiejskiej społeczności do sąsia-

dowania z Romami kosztowała wuja Ludwiny Łojas-
Kośli utratę posady:

Jasiek ujek był wójtem, dobrym wójtem, bo przyjon 
Cyganów i ozłozył ich koło potoka. Ludzie na niego 
wrzeli, po co ich przyjon. Temu z tego wójtostwa 
sie zrzók i reśte zycio przezył w Kondratowej w sa-
myk radościach (RD, s. 72).
Cyganie słynęli z biegłości w kowalstwie. Roman 

Dzioboń wspomina:
Wracając jeszcze do zawodu kowalskiego, to wyro-
bem różnych narzędzi, zwłaszcza siekier i motyk do-

Nevládla tu nenávisť, hádam len rivalizácia, trocha 
závisti vzhľadom na obchod, majetok. Ale aj medzi 
kresťanmi tak bolo (JZ, s. 117).
Židia sa stratili nielen z podhalianskych mestečiek 

a dedín, postupne sa vytrácujú aj z pamäte. Potvrdzujú 
to spomienky dnes už šesťdesiatročných ľudí, ktorí už 
nezažili tento špecifický dvojkultúrny svet, a preto ho ani 
nespomínajú vo svojich pamätníkoch. 

B. Rómovia
Aj Rómovia dlhé roky susedili s horami. Táto blíz-

kosť nebola vždy jednoduchá a občas bola dokonca až 
nemožná. V pamätníku Władysława Szepelaka sa dočí-
tame: 

Predtým Cigáni chceli kúpiť od Mateja Kawulu v 
Bielanke pozemok pri lese, ale gazdovia z Bielanky 
pohrozili Kowulovi, že ak pustí Cigánov do dediny, 
celá dedina bude proti nemu. Maciuś sa naľakal 
(…), že ho ľudia budú preklínať a budú mu nadávať 
a Cigánom pozemok nepredal, ale udržal si s nimi 
priateľské vzťahy (JP, s. 19). 
Podobná nechuť dedinskej spoločnosti mať seseda 

Róma, stála uja Ludwiny Łojasovej-Koślovej miesto:
Jasiek ujek był wójtem, dobrym wójtem, bo przyjon 
Cyganów i ozłozył ich koło potoka. Ludzie na niego 
wrzeli, po co ich przyjon. Temu z tego wójtostwa sie 
zrzók i reśte zycio przezył w Kondratowej w samyk 
radościach (RD, s. 72).
Cigáni boli známi svojou kováčskou zručnosťou. 

Roman Dzioboń spomína:
Vracajúc sa ešte ku kováčskemu povolaniu, výrobou 
rôzneho náradia, hlavne sekier a motýk výbornej 
kvality sa zaoberali Cigáni, ktorí bývali na Kowańci 
(MNN, s. 170).
A trochu ďalej:
Čo sa týka stálej práce zaoberali sa [Cigáni] ko-
váčstvom (…), kotlárstvom a taktiež príležitostnými 
prácami. Niektorí žobrali. Stávali sa aj krádeže v 
domácnostiach, na jarmokoch a odpustoch (MNN, 
s. 173). 
Žobrajúci Rómovia, hlavne ženy, len zriedka odchá-

dzali s prázdnymi rukami. Gazda alebo gazdiná sa vždy 
snažili nejako podporiť ľudí potrebujúcich pomoc. Stani-
sława Galica-Górkiewicz spomína, ako jeden z jej pred-
kov Stanisław obdaroval pred Vianocami dosť prieberči-
vú Cigánku vajíčkami (nechcela grule), ktoré jeho žena 
Marianna len veľmi ťažko zohnala:

„Jezus Maryjo! To jo z takom biydom ochylała te 
jojcęta. Nie dałak własnym dzieciom zjeść, trzyma-
łak jak skarb, a ty dołeś Cygance?!” Marianna bola 
pobúrená a takmer sa rozplakala. A Stanisław po-
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brej jakości trudnili się Cyganie zamieszkali na Ko-
wańcu (MNN, s. 170).
A dalej nieco:
Jeśli chodzi o pracę stałą to [Cyganie] zajmowali się 
kowalstwem (…), kotlarstwem, a także dorywczymi 
pracami. Niektórzy żebrali. Zdarzały się też kra-
dzieże po domach, jarmarkach, odpustach (MNN, 
s. 173). 
Żebrzący Cyganie, głównie kobiety, rzadko odcho-

dzili z niczym. Gazda lub gaździna zawsze starali się 
jakoś wesprzeć potrzebujących. Stanisława Galica-Gór-
kiewicz wspomina, jak jeden z jej przodków Stanisław 
przed Bożym Narodzeniem obdarował dość wybredną 
Cygankę (nie chciała gruli) jajkami, które jego żona Ma-
rianna uzbierała z niemałym trudem:

„Jezus Maryjo! To jo z takom biydom ochylała te 
jojcęta. Nie dałak własnym dzieciom zjeść, trzyma-
łak jak skarb, a ty dołeś Cygance?!” Marianna była 
oburzona i bliska płaczu. A Stanisław powiada spo-
kojnie: „Cichoze, matka, cichoze. Nie załuj już tak 
tyk jojek. W zyciu lepij sto razy dać, jak jedyn roz py-
tać. Nase dzieci z głodu nie umrejom. Dziękuj Bogu, 
ze nie musimy pytać” (NBW, s. 59).
Czasami, choć nieczęsto, spotkać można na kartach 

pamiętników anegdoty, świadczące o serdeczniejszych 
więziach z Cyganami. Jedną z nich przywołuje Roman 
Dzioboń:

Pewnego dnia Michaś [wójt cygański z osiedla pod 
Maruszyną] ciężko zachorował, tak że był u niego 
ksiądz z Wiatykiem. (…) Na drugi dzień siostra Ja-
dwiga spotyka Michasia koło poczty w Szaflarach! 
(…) „Cóż to Michaś (…) co ty tu robisz? Przecie 
wczoraj umierałeś (…)” „Jo dalyj chory, siostro, 
dalyj chory” powiada Michaś „no i przysadek za-
dzwonić po pogotowie!” „Do kogo?” pyta Jadwiga. 
„Do siebie, siostro, do siebie!” (BR, s. 101).
Romowie, podobnie jak Żydzi, coraz rzadziej widocz-

ni są we wspomnieniach młodszych autorów, co świadczy 
niewątpliwie o tym, iż wielokulturowość Podhala jest już, 
niestety, często zapominaną przeszłością.

kojne hovorí: „Cichoze, matka, cichoze. Nie załuj 
już tak tyk jojek. W zyciu lepij sto razy dać, jak jedyn 
roz pytać. Nase dzieci z głodu nie umrejom. Dziękuj 
Bogu, ze nie musimy pytać” (NBW, s. 59).
Občas, pomerne zriedkavo, sa môžeme na stránkach 

pamätníkov stretnúť s anegdotami, ktoré hovoria o srdeč-
nejších vzťahoch s Rómami. Jednu z nich uvádza Roman 
Dzioboń:

Raz Michaś [cigánsky vajda z osady pri Maruszy-
ne] ťažko ochorel, až k nemu prišiel kňaz s posled-
ným pomazaním. (…) Na druhý deň stretla Micha-
sia pred poštou v Szaflarach sestra Jadwiga. (…) 
„Cóż to Michaś (…) co ty tu robisz? Przecie wczo-
raj umierałeś (…)” „Jo dalyj chory, siostro, dalyj 
chory” powiada Michaś „no i przysadek zadzwonić 
po pogotowie!” „Do kogo?” pyta Jadwiga. „Do 
siebie, siostro, do siebie!” (BR, s. 101).
Rómovia sú rovnako ako Židia čoraz menej vidi-

teľní v spomienkach mladších autorov, čo bezpochyby 
nasvedčuje, že multikultúrnosť Podhalia, žiaľ, patrí už 
často minulosti.

Preklad: Vlasta Juchniewiczová
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Wojciech Kudyba

Poezja metafizyczna Środkowej Europy. 
Dialog i przenikanie

Pojecie „poezja metafizyczna” odnosi się przede 
wszystkim do dokonań barkowych poetów angielskich 
– by wymienić choćby Johna Donna czy Georga Her-
berta. Niekiedy używa się jednak tego terminu także w 
odniesieniu do poezji współczesnej. Metafizyka, ukon-
stytuowana przez Arystotelesa jako nauka, obejmuje 
wiedzę o bycie i istnieniu, o jego początkach i przezna-
czeniu, stąd też mianem poezji metafizycznej można 
określić takie wiersze, które stawiają pytania o wartość 
i sens istnienia, o jego przyczynę i kres. Najbardziej 
rozpowszechnione we współczesnych badaniach li-
terackich i pracach krytycznych wydaje się wszakże 
inne jeszcze rozumienie interesującego nas terminu. 
Określenie „poezja metafizyczna” funkcjonuje dziś 
przecież jako synonim poezji religijnej – twórczości 
uwikłanej w rozmaite, często bardzo złożone odniesie-
nia do religii. Tak właśnie chciałbym rozumieć pojęcie 
poezji metafizycznej w niniejszym referacie. Czy ist-
nieje zatem we współczesnej Europie Środkowej nurt 
poezji czerpiącej inspiracje z religii? Czy można mó-
wić o środkowoeuropejskiej wspólnocie poetów reli-
gijnych? I czy podobna wspólnota wyróżnia się na tle 
współczesnej poezji europejskiej? Chciałbym choć 
w części odpowiedzieć na tak postawione pytania.

Być może najbardziej nieoczekiwana odpo-
wiedź wiąże się z ogólniejszym pytaniem o obec-
ność poezji metafizycznej we współczesnej Euro-
pie – o jej twórców i ich dokonania. W środowisku 
kwartalnika „Fronda” powstał przed rokiem pomysł, 
aby opracować antologię poezji metafizycznej współ-
czesnej Europy. Starając się zaprezentować najnowsze 
dokonania i trendy, pomysłodawcy zbioru postanowi-
li uwzględnić wyłącznie teksty autorów urodzonych 
po 1960 r. Podjęte kwerendy biblioteczne i kontakty 
ze środowiskami literackimi wielu krajów europej-
skich doprowadziły jednak do zaskakujących rezul-
tatów. Okazało się, iż w krajach Europy Zachodniej 
prawie nie ma dziś poetów metafizycznych, zwłaszcza 
w pokoleniu literatów urodzonym po 1960 r. Poja-
wiają się oni wyłącznie w krajach Europy Środkowej 
– na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Polsce. 
Czy w jakikolwiek sposób kontaktują się oni pomię-
dzy sobą? Czy można mówić, że ich poezja posiada 
wspólne cechy? Nie udzielając od razu odpowiedzi 
na tak postawione pytanie, chciałbym przedstawić 

Wojciech Kudyba  

Metafyzická poézia strednej Európy. 
Dialóg a prenikanie

Pojem „metafyzická poézia” sa vzťahuje predo-
všetkým na diela anglických barokových básnikov, 
ako napríklad John Donn alebo Georg Herbert. Nie-
kedy sa však tento termín používa aj na definovanie 
súčasnej poézie. Metafyzika, ktorú ako vedu konšti-
tuoval Aristoteles, zahŕňa poznatky o bytí a súcne, 
o jeho počiatkoch a predurčení, a preto menom meta-
fyzickej poézie môžeme označovať také básne, ktoré 
sa zaoberajú otázkami hodnôt a zmyslu bytia, jeho 
prvotnej príčiny a definitívneho konca. Ako sa zdá, 
v súčasnej literárnej vede a literárnej kritike je však 
najrozšírenejšie ešte iné chápanie tohto pomenova-
nia. Pojem „metafyzická poézia” dnes používame aj 
ako synonymum náboženskej poézie – tvorby, kto-
rá má mnohoraké, často veľmi zložité vzťahy s ná-
boženstvom. Práve takto by som chcel chápať po-
jem metafyzickej poézie v tomto referáte. Existuje 
v dnešnej strednej Európe prúd poézie, ktorá čerpá 
inšpirácie z náboženstva? Môžeme hovoriť o stre-
doeurópskom spoločenstve náboženských básnikov? 
Vyníma sa medzi súčasnou európskou poéziou po-
dobné spoločenstvo? Pokúsim sa vo svojom príspev-
ku aspoň čiastočne na tieto otázky odpovedať.

Možmo, že najneočakávanejšia odpoveď sa via-
že so všeobecnejšou otázkou týkajúcou sa metafyzic-
kej poézie v súčasnej Európe – s otázkou jej autorov 
a ich tvorby. V kruhoch spojených s kvartálnikom 
„Fronda” vznikol pred rokom nápad spracovať anto-
lógiu metafyzickej poézie súčasnej Európy. V snahe 
predstaviť najnovšie diela a trendy, tvorcovia myš-
lienky sa rozhodli zohľadniť výlučne texty autorov 
narodených po roku 1960. Hľadanie v knižničných 
fondoch, ako aj kontakty s literárnymi kruhmi mno-
hých európskych štátov priniesli zaskakujúce výsled-
ky. Ukázalo sa, že v štátoch západnej Európy dnes 
takmer nie sú metafyzickí básnici, hlavne v pokolení 
narodenom po roku 1960. Nachádzame ich výlučne 
v štátoch strednej Európy – na Slovensku, v Čechách, 
Maďarsku a v Poľsku. Majú medzi sebou vôbev ne-
jaký kontakt? Môžeme hovoriť o spoločných črtách 
ich poézie? Nechcel by som definitívne odpovedať 
na takto položené otázky, kým nepredstavím aspoň 
jeden príklad zvláštnej spolupatričnosti, ktorá spája 
tvorbu dvoch mladých, ale už uznávaných stredoeu-
rópskych spisovateľov. Mám na mysli priateľstvo 
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jeden tylko przykład osobliwej wspólnoty pisania łą-
czącej dwóch młodych, choć przecież już uznanych 
pisarzy środkowoeuropejskich. Myślę o przyjaźni 
Wojciecha Wencla i praskiego poety i redaktora radio-
wego – Miloša Doležala. Wencel urodził się w 1972 
r. w Gdańsku. Doležal jest o dwa lata starszy. Poznali 
się kilka lat temu. Od niedawna polski poeta i redak-
tor „Frondy” zabiega o tłumaczenie na język polski 
i publikację wierszy praskiego przyjaciela. Na okładce 
poematu Imago mundi, opublikowanego przez Wencla 
w ubiegłym roku, widnieje opinia Doležala: „Imago 
mundi przypomina fresk, który wchłania i rozpościera 
w sobie przestrzeń [...] kompozycję, z zewnątrz umoc-
nioną i nie rozpadającą się, w której chorał łączy się 
ze współczesną tonacją, intuicja z doświadczeniem, 
kunszt z wiedzą”. Z punktu widzenia historii litera-
tury mniej istotne są związki personalne, bardziej te, 
które dotyczą materii ściśle literackiej. Czy twórczość 
obu autorów posiada wspólne cechy? Sądzę, że tak. 
Wypada zatem przedstawić ich ostatnie poetyckie do-
konania.

W 2002 r. w krakowskim Wydawnictwie Lite-
rackim ukazał się zbiór wierszy Wojciecha Wencla 
Ziemia Święta. Przedmiotem poetyckiej uwagi autora 
jest codzienność – widziana jednak w taki sposób, iż 
raz po raz przebłyskuje przez nią promień cudowności. 
Czy jesienne sprzątanie ogrodu, późne spacery z dzie-
ckiem, podróż z Gdańska do Warszawy i z powrotem, 
urywki rozmów z żoną, wyschnięte krzewy agrestu, 
wspominanie zmarłych – czy wszystko to może stać 
się czymś więcej niż sekwencją prywatnej biografii? 
Czy kupowanie choinki na święta, cierpliwe i uważne 
odwiedzanie cmentarza, widok z okna na budynek ple-
banii, Nowy Rok, „Restauracja Firoga”, kuzyn Kry-
stian i wujek Henio, szpak dziobiący zimowe jabłko 
i bocian na kościele, dolina Baki i wieczór w dawnej 
redakcji „bruLionu” mogą stać się częścią historii 
powszechnej, obejmującej swym zasięgiem kosmos? 
Czy – mówiąc nieco mniej poetycko – możemy w na-
szym osobistym życiorysie odkryć tajemne pasmo hi-
storii uniwersalnej, świętej? Sądzę, że właśnie te i po-
dobne pytania – pytania o czas, o rozumienie ludzkiego 
czasu – znajdują się u źródeł wierszy Wencla. One też 
wyznaczają horyzont interpretacji jego książki. Prob-
lem „czasoodczucia” wydaje mi się ważny. Odnoszę 
bowiem wrażenie, że właśnie rozumienie czasu odróż-
nia poezję Wencla od wielu wierszy jego rówieśników, 
decyduje o jego poetyckiej samodzielności i osobnym 
miejscu na mapie literackiej. Podobnie jak inni, autor 
Ziemi Świętej zwraca się w stronę konkretu, prywat-

Wojciecha Wencla a pražského básnika a rozhlaso-
vého redaktora Miloša Doležala. Wencel sa narodil 
v roku 1972 v Gdansku, Doležal je o dva roky starší. 
Zoznámili sa pred niekoľkými rokmi. V poslednom 
čase boli vďaka snahe poľského básnika a redaktora 
„Frondy” básne jeho pražského priateľa preložené 
do poľštiny a uverejnené. Na obale Wenclovej bás-
nickej zbierky Imago mundi, ktorá vyšla minulý rok, 
je Doležalova recenzia: „Imago mundi pripomína 
fresku, ktorá absorbuje a šíri v sebe priestor […] 
kompozíciu, zvonka posilnenú a nerozpadávajúcu 
sa, v ktorej sa chorál spája so súčasnou tonáciou, in-
tuícia so skúsenosťou, kumšt s múdrosťou”. Z hľa-
diska dejín literatúry nie sú natoľko dôležité osobné 
vzťahy, skôr tie, ktoré sa úzko dotýkajú literárnej 
problematiky. Má tvorba oboch autorov spoločné 
črty? Myslím si, že áno. Preto by som chcel predsta-
viť poslené básnické diela oboch autorov.

V roku 2002 sa v krakovskom Wydawnictwe Li-
terackom ukázala básnická zbierka Wojciecha Wenc-
la Ziemia Święta (Svätá zem). Predmetom poetických 
úvah autora je každodennosť, ktorú často vidí prežia-
renú prameňom zázračnosti. Môže sa jesenné uprato-
vanie záhrady, neskoré prechádzky s dieťaťom, cesta 
z Gdanska do Varšavy a naspäť, úryvky rozhovorov 
s manželkou, vyschnuté egrešové kríky, spomínanie 
na zosnulých – môže sa toto všetko stať niečím viac, 
ako sekvenciou súkromnej biografie? Môže sa ku-
povanie vianočného stromčeka, trpezlivé a pozorné 
návštevy cintorína, pohľad z okna na budovu fary, 
Nový rok, „Reštaurácia Firoga”, bratranec Krystian 
a ujo Henio, škorec ďobajúci do zimného jablka 
a bocian na kostole, Údolie Baka a večer v bývalej 
redakcii bruLionu – môže sa to stať časťou všeobec-
ných dejín zahŕňajúcich svojim rozpätím vesmír? 
Alebo – vyjadrujúc sa už menej poeticky – môžeme 
v našom osobnom životopise objaviť tajomné pásmo 
univerzálnych, svätých dejín?  Predpokladám, že tie-
to a iné podobné otázky – otázky o čase, o chápaní 
ľudského času, boli prameňom Wenclových básní. 
Ony tiež určujú horizont interpretácie spomínanej 
knihy. Problém „časovnímania” sa mi zdá dôležitý. 
Mám totiž dojem, že práve chápanie času odlišuje 
poéziu Wencla od mnohých básní jeho rovesníkov, 
rozhoduje o jeho poetickej samostatnosti a o zvlášt-
nom mieste na literárnej mape. Rovnako ako iní, aj 
autor Svätej zeme sa obracia smerom ku konkrét-
nu, súkromiu, každodennosti, ale inak ako mnohí 
svoju poetickú pozornosť sústreďuje na prchavosť 
chvíle, zaujíma ho skôr to, čo ju pomáha zachrániť 
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ności, codzienności, inaczej jednak niż wielu nie za-
trzymuje swej poetyckiej uwagi na ulotnej chwili, in-
teresuje go raczej to, co pozwala ją ocalić i umożliwić 
jej trwanie. W świecie omawianego tomu czas świecki 
i święty nieustannie się bowiem ze sobą przeplatają. 
Tylko na pozór ludzkie losy wypełnia tu codzienna 
krzątanina, mozolnie ponawiane wędrówki po zaku-
py, podróże rodzinne i służbowe, odwiedziny krew-
nych i przyjaciół. W istocie szara i szorstka tkanina 
codzienności przepuszcza blask, staje się czasem ot-
wartym ku innym wymiarom bycia. Ma w sobie jakąś 
głębię, mieści trwałą i mocną nić historii uniwersalnej 
i świętej. Nawet najbardziej zwykłe zdarzenia wpisują 
się w tych wierszach w szeroką perspektywę dziejów 
zbawienia. Przedświąteczna wyprawa po bożonaro-
dzeniowe drzewko staje się tu drogą do miejsca na-
rodzin Jezusa, a małżeńską sypialnię oświetla nagle 
„betlejemskie światło”. Wspomnienia młodzieńczego 
buntu i rozpaczy umieści autor w kontekście biblijnej 
opowieści o pierwszym upadku, podobnie przestrzeń 
miasta z wiersza Quare tristis es, anima mea? z kamie-
nicami, po których „ślizga się brzuch węża”. Rodzinna 
wyprawa do maryjnego sanktuarium w Matemblewie 
staje się w poemacie Ave Maria dantejską wędrówką 
poprzez kręgi zła ku górze – ku czystości i prawdzie, 
jakie uosabia Najświętsza Dziewica, a wreszcie także 
ku mieszkaniu żywego i osobowego Boga. Dlatego też 
w rzeczywistości wykreowanej przez autora nie ma 
mowy o przypadkowości. Ani zło, ani nawrócenie 
nie są tu pozbawione pewnej metafizycznej sankcji. 
„A jednak raczej nie było przypadku w tej długo-
trwałej i mdłej kwarantannie” – pisze poeta. Boha-
terowie tych wierszy nawet wtedy, gdy wspominają 
doświadczenia trudne i raniące wierzą, że „wszystko 
się działo po coś i nawet w jądrze chaosu nie miesz-
kał przypadek”. Przenika omawiane wiersze mocne 
przeświadczenie, „że nic w życiu nie idzie na marne”, 
każde zdarzenie, każda osoba, każdy przedmiot zako-
rzeniony jest tu w wymiarze czasu innym niż codzien-
ny, a zatem nabiera znaczenia, uzyskuje sens. Tak 
skłonny byłbym odczytywać istotne w omawianym 
tomie metafory całości. Człowiek staje się tu materia-
łem murarskim, częścią budowli, kostkami różańca, 
a wreszcie i – w sugestywnym, barokowym obrazie 
z wiersza Corpus Christi – chrząstką w mistycznym 
ciele Chrystusa. Wszystko to mówi właśnie o naszym 
zakorzenieniu w jakimś porządku wyższym niż my 
sami, a także o relacyjnym, dialogicznym charakterze 
naszej egzystencji. Każda ziemia – zdaje się zatem 
mówić poeta – każde miejsce jest dla nas ziemią świętą. 

a upevniť v trvaní. Vo svete tejto básnickej zbierky 
sa svetský čas a svätý čas neustále prelínajú. Ľudské 
osudy tu len zdanlivo napĺňajú každodenné starosti, 
s námahou opakované putovanie za nákupmi, rodin-
né a služobné cesty, návštevy príbuzných a priate-
ľov. Prirodzene sivá a drsná tkanina každodennosti 
prepúšťa svetlo, stáva sa časom, ktorý je otvorený 
voči iným rozmerom bytia. Má v sebe akúsi hĺbku, 
skrýva v sebe trvalú a silnú niť univerzálnej a svä-
tej histórie. Dokonca aj najobyčajnejšie udalosti sa 
v týchto básňach zapisujú do širokej perspktívy de-
jín spásy. Sviatočná výprava po vianočný stromček 
tu predstavuje cestu k miestu Ježišovho narodenia 
a manželskú spálňu náhle osvetľuje „betlehemské 
svetlo”. Spomienky na mladícky vzdor a zúfalstvo 
autor umiestnil do kontextu biblického príbehu 
o prvom páde. Podobne to urobil aj s krajinou mesta 
v básni Quare tristis es, anima mea? plnou meštian-
skych domov, po ktorých sa „plazí hadie brucho”. 
Rodinný výlet do mariánskeho kostola v Matemble-
we sa v básnickej skladbe Ave Maria stáva púťou 
plnou utrpenia cez kruhy zla smerom hore – k čistote 
a pravde, ktoré zosobňuje Svätá Panna, a v koneč-
nom dôsledku k domu živého a osobného Boha. Pre-
to v skutočnosti, ktorú vykreoval autor, nemôžeme 
hovoriť o náhodnosti. Ani zlo, ani vrátenie sa k viere 
tu nie sú pozbavené určitého metafyzického trestu. 
„Zdá sa, že dlhodobá a mdlá karanténa nebola ná-
hodná” – píše básnik. Hrdinovia týchto básní dokon-
ca aj vtedy, keď spomínajú ťažké a boľavé skúsenos-
ti, veria, že „všetko sa pre niečo dialo a dokonca, že 
aj v jadre chaosu netkvela len náhoda”. Spomínané 
verše sú preniknuté presvedčením, „že nič v živo-
te nevyjde navnivoč”, každá udalosť, každá osoba 
a každý predmet sú tu zakorenené v inom časovom 
rozmere ako je ten každodenný, a preto nadobúdajú 
význam, získavajú zmysel. Takto vnímam dôležité 
metafory celku v spomínaných básňach. Človek sa 
tu stáva stavebným materiálom, časťou budovy, ko-
rálkami ruženca a nakoniec aj – v sugestívnom baro-
kovom obraze v básni Corpus Christi – chrupavkou 
v mystickom tele Krista. Všetko to hovorí o našom 
zakorenení v akomsi vyššom poriadku ako sme my 
sami, ale aj o relačnom, dialogickom charaktere na-
šej existencie. Každá zem, ako hovorí básnik, každé 
miesto je pre nás svätou zemou. Všetko, čo sa nám 
stane, každá osoba a každá vec majú význam a zmy-
sel výlučne preto, že existujú. Básnik vie o ničivej 
sile civilizácie, ktorá vytláča do nesúcna veci, domy, 
celé mestá, rodiny, pokolenia a v analyzovanej zbier-
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Wszystko, co nam się przydarza, każda osoba i każ-
da rzecz mają sens i znaczenie wyłącznie z racji tego, 
że istnieją. Wie poeta o niszczącej sile cywilizacji 
spychającej w niebyt rzeczy, domy, całe miasta, rodzi-
ny, pokolenia i wyraźna jest w analizowanym zbiorze 
tendencja do zatrzymywania uwagi na tych osobach, 
zjawiskach, szczegółach krajobrazu, które wydają się 
dziś szczególnie zagrożone.

Nieco inne spojrzenie przynosi poemat Imago 
mundi z 2005 r. W pierwotnym zamierzeniu auto-
ra tekst miał być prawdopodobnie przede wszystkim 
mitem Matarni. Okruchy zmityzowanej opowieści 
o rodzinnej wiosce poety (obecnie – dzielnicy Gdań-
ska) pojawiały się w wielu wcześniejszych wierszach 
i esejach Wencla, niektóre z nich powracają w Imago 
mundi. W jednej ze strof poematu pojawia się termin 
„domowa epopeja”. Pierwsze fragmenty tekstu (które 
poznałem w lipcu 2003 r.), stanowiące obecnie czę-
ści pieśni pierwszej drugiej i trzeciej, wskazywały, 
iż pisarzowi będzie chodziło właśnie o to: o podnie-
sienie domowego zacisza do rangi centrum świata, 
o konfrontację aksjologicznego ładu owego „wnętrza” 
z bezładem „świata zewnętrznego”, a wreszcie o prze-
ciwstawienie metafizycznego i etycznego zakorzenie-
nia – pustce i rozproszeniu dookolnej rzeczywistości. 
Tak się jednak nie stało. Regularna forma poematu 
wcale nie unosi wizji świata oddzielonego od zła za-
porą rodzinnych tradycji i obrzędów. Tym, co uderza 
w poemacie Wencla, jest raczej kontrast pomiędzy 
kompozycyjną konstrukcją i opisywaną rzeczywistoś-
cią poddaną destrukcji. Poemat składa się z dwunastu 
pieśni – a każda z nich z pięciu dwunastowersowych 
strof pisanych regularnym trzynastozgłoskowcem 
– wersy wabią melodią asonansowych rymów, harmo-
nia kompozycji pozostaje jednak w wyraźnym napięciu 
z chaosem świata przedstawionego w utworze. Imago 
mundi jest tak naprawdę dekonstrukcją mitu, opowieś-
cią o rozpadzie wyobrażeń bohatera o ładzie w sobie 
i świecie. Opisany w pierwszej pieśni symboliczny 
gest „wsuwania się pod warstwę werniksu”, wcho-
dzenia w obraz, w arkadyjski porządek stworzenia ma 
swój negatyw w pieśni ósmej: „co robić gdy zburzone 
już wszystkie kapliczki/wszystkie sny o istnieniu opra-
wionym w ramkę/i wśród puszek butelek i pism ero-
tycznych/dowiadujesz się nagle kim jesteś naprawdę”. 
Poetycka wizja raju przedstawiona na początku poe-
matu wkrótce zostanie zastąpiona inną: „co nam zosta-
ło z wczoraj – tylko to wspomnienie:/klub nazywa się 
»Eden« ale jest w nim ciemno/siedzimy podziwiając 
jakąś nową Ewę/która się nam wydaje prawdziwą poe-

ke sa objavuje výrazná tendencia všímať si tie osoby, 
javy a detaily krajiny, ktoré sa dnes zdajú obzvlášť 
ohrozené.

Trochu iný pohľad prináša básnická skladba 
Imago mundi z roku 2005. Podľa pôvodnej koncep-
cie autora mal byť tento text pravdepodobne mý-
tom Matarne. Úlomky mýtizovaného rozprávania 
o básnikovej rodnej dedinke (dnes gdanská štvrť) 
sa objavili už v mnohých predchádzajúcich Wenclo-
vých básňach a esejách a niektoré z nich sa vracajú 
v Imago mundi. V jednej zo slôh básnickej skladby 
sa objavuje termín „domáca epopeja”. Prvé úryvky 
textu (našiel som ich v júli r. 2003), ktoré sú dnes 
časťami prvej, druhej a tretej piesne, poukazovali, 
že spisovateľovi pôjde práve o to – vyzdvihnúť do-
máce zátišie na úroveň centra sveta, konfrontovať 
axiologický poriadok tohoto „vnútra” s neporiadkom 
„vonkajšieho sveta”, a nakoniec postaviť do proti-
kladu metafyzické a etické zakorenenie s prázdom 
a rozptýlením okolitej skutočnosti. Ale nestalo sa 
tak. Pravidelná forma poémy vôbec neuniesla víziu 
sveta oddeleného od zla priehradou rodinných tra-
dícií a obradov. To, čo zaráža vo Wenclovej básni, 
je skôr kontrast medzi kompozičnou stavbou a opí-
sanou skutočnosťou podrobenou deštrukcii. Poéma 
sa skladá z dvanástich piesní a každá z nich z piatich 
dvanásťveršových slôh, napísaných pravidelným 
13-slabičným veršom, ktoré vábia melódiou aso-
nancie, harmónia kompozície je však vo výraznom 
napätí voči chaosu sveta predstaveného v diele. 
Imago mundi je v skutočnosti dekonštrukciou mýtu, 
rozprávaním o rozpade hrdinových predstáv o po-
riadku v sebe samom a vo svete. Symbolické gesto 
„vkĺznutia pod vrstvu šelaku”, vchádzanie do obra-
zu, do idylického poriadku stvorenia, opísané v pr-
vej piesni, má svoj negatív v ôsmej piesni: „co robić 
gdy zburzone już wszystkie kapliczki/wszystkie sny 
o istnieniu oprawionym w ramkę/i wśród puszek bu-
telek i pism erotycznych/dowiadujesz się nagle kim 
jesteś naprawdę”. Poetická vízia raja predstavená 
na začiatku skladby je onedlho nahradená inou: „co 
nam zostało z wczoraj – tylko to wspomnienie:/klub 
nazywa się »Eden« ale jest w nim ciemno/siedzimy 
podziwiając jakąś nową Ewę/która się nam wyda-
je prawdziwą poezją”. Opis vytínania líp pri dome 
v tretej piesni je predzvesťou katastrofy, ktorá svo-
jím rozsahom zahrnie celú skutočnosť predstavenú 
v diele. Verš „Dva dni im stačili, aby vás rozdelili” 
má v diele symbolický význam. Postupne tu dochá-
dza k rozdeleniu takmer všetkého – rozpadávajú sa 
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zją”. Opis ścinania przydomowych lip z pieśni trzeciej 
jest zapowiedzią katastrofy, która obejmie swym za-
sięgiem całą rzeczywistość przedstawioną w utworze. 
Wers „Dwa dni im wystarczyły żeby was rozdzielić” 
ma w utworze znaczenie symboliczne. Stopniowo 
w świecie poematu rozdzieleniu ulega niemal wszystko 
– rozpadają się miasta, domy, więzy rodzinne, między-
ludzkie relacje, obyczaje; osobliwej erozji ulega wy-
obraźnia, a nawet tożsamość bohatera. Rytm poematu 
staje się rytmem melancholii – wyznacza kolejne ob-
szary braku i utraty. W miejsce krajobrazu „cmentarnej 
Matarni” – i wyobrażeń wiecznego obcowania żywych 
i umarłych – w dalszych częściach poematu pojawia-
ją się opisy krain nicości: pijanego promu, bezludnej 
wyspy, pustego osiedla, brudnej klatki bloku, szpitala 
psychiatrycznego. Świat, który jeszcze w pierwszych 
częściach poematu jawi się jako pełnia bytu, z wolna 
odsłania swój mroczny rewers – staje się pustkowiem. 
I nie chodzi wyłącznie o żywioły nicości, szturmują-
ce od zewnątrz domowe zacisze. Chodzi o coś więcej. 
Bohater utworu wspomina m.in.: „pustka jest nasza 
przywieziona z domu”. Stopniowo odkrywa obszary 
nicości w samym sobie. 

Imago mundi można zatem czytać jako rodzaj 
biografii duchowej. Tekst ma charakter niefabularny, 
jest kompozycją poetyckich obrazów, powiązanych 
wspólnym wątkiem wewnętrznych doświadczeń bo-
hatera. Tytuły poszczególnych pieśni (m.in. Wzgórze, 
Miasto, Wyspa, Szpital) sugerują, iż poemat jest swoi-
stym itinerarium, rejestrem istotnych miejsc wędrówki, 
która ma wszakże nie tylko geograficzny, ale i duchowy 
charakter. Podróżny, wędrując, zmienia się, doświad-
cza życiowego przełomu. Można by przypuszczać, 
że jego droga ma charakter zstępujący, wiedzie od me-
tafizycznego porządku do chaosu, od pełni do zatraty, 
a jego ostatecznym przeznaczeniem jest uczestnictwo 
we wspólnocie, którą, jak sam powie, tworzą „śmier-
dzący nocnym klubem prorocy niebytu”. Poemat Wen-
cla jest jednak czymś więcej niż opowieścią o upadku 
moralisty. Jest także próbą poetyckiej hermeneutyki 
grzechu, mozolnym odnajdywaniem znaczenia na-
szych doświadczeń nicości. Interpretacyjnym horyzon-
tem, pozwalającym odsłonić sens moralnych porażek, 
staje się dla poety chrześcijańska historia zbawienia, 
której istotną częścią jest przecież nie tylko ocalenie, 
ale i zło. Czas kreowany w poemacie to przede wszyst-
kim właśnie biblijny kairos, trwający nieustannie 
„czas zbawienia”. Także przestrzeń poematu nabiera 
cech soteriologicznych. Wiatr, śnieg, światło uzysku-
ją w poemacie sens symboliczny – stają się żywiołami 

mestá, domy, rodinné a medziľudské vzťahy, zvyky; 
zvláštnej erózii podlieha predstavivosť a dokonca aj 
identita hrdinu. Rytmus poémy sa stáva rytmom me-
lanchólie, určuje ďalšie priestory nedostatku a straty. 
Namiesto krajiny „cintorínskej Matarne” a predstáv 
večného obcovania živých a zosnulých, sa v ďalších 
častiach poémy objavujú opisy ničoty: opitého trajek-
tu, neobývaného ostrova, prázdneho sídliska, špinavé-
ho vchodu v paneláku, psychiatrie. Svet, ktorý sa ešte 
v prvej časti poémy javí ako úplnosť bytia, pomaly 
odhaľuje svoju opačnú stránku, stáva sa pustatinou. 
A nejde tu len o živly ničoty, útočiace zvonka na do-
máce zátišie. Ide o niečo viac. Hrdina diela okrem 
iného spomína: „prázdno je naše, privezené z domu”. 
Postupne odhaľuje oblasti ničoty v sebe samom.

Imago mundi môžeme teda čítať ako druh du-
chovnej biografie. Text nemá fabulárny charakter, 
je to kompozícia poetických obrazov spojených 
spoločným prvkom – vnútornými skúsenosťami hr-
dinu. Názvy jednotlivých piesní (napríklad Vrch, 
Mesto, Ostrov, Nemocnica) napovedajú, že poéma 
predstavuje zvláštny druh itineráru, je zoznamom 
dôležitých miest na púti, ktorá má nielen zemepis-
ný, ale aj duchovný charakter. Cestovateľ sa počas 
putovania mení a prežíva životný prelom. Môžeme 
pripustiť, že jeho cesta má zostupný charakter, ve-
die od metafyzického poriadku k chaosu, od úplnosti 
k záhube, a jeho posledným údelom je účasť v spo-
ločenstve, ktoré – ako sám hovorí – tvoria „proroci 
nesúcna páchnuci nočným klubom”. Wenclova po-
etická skladba je však niečím viac ako rozprávaním 
o úpadku moralistu. Je taktiež pokusom o poetickú 
hermeneutiku hriechu, úmorným hľadaním významu 
našich skúseností z ničoty. Interpretačným horizon-
tom, ktorý dovoľuje odhaliť význam morálnych po-
rážok, sa pre básnika stávajú kresťanské dejiny spá-
sy, ktorých dôležitou súčasťou nie je len záchrana, 
ale aj zlo. Čas, ktorý je v skladbe kreovaný, je pre-
dovšetkým biblický kairos, neprestajne trvajúci „čas 
spásy”. Takže priestor poémy získava soteriologické 
črty. Vietor, sneh, svetlo získavajú v diele symbo-
lický význam – stávajú sa živlami Božej záchrany. 
Spásonosný „časopriestor” tu vládne nad všetkým, 
pojíma nielen víťazstvá, ale aj porážky. Ba čo viac, 
zapríčiňuje, že porážky sa stávajú nesmierne dôleži-
té. Presviedčajú nás, že spása je v konečnom dôsled-
ku dielom Boha a „Dobrý pastier nebýva v kráľov-
stve pri rieke/postavenom podľa ľudských plánov”. 
Dovoľujú dozvedieť sa celú pravdu o nás samých, 
odhodiť masky. V jednej z piesní čítame: „wystar czy 
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Bożego ocalenia. Zbawcza „czasoprzestrzeń” ogarnia 
w poemacie wszystko, obejmuje nie tylko zwycięstwa, 
ale i porażki. Co więcej: sprawia, że te ostatnie nabiera-
ją niezwykłej wagi. To właśnie one przekonują, że zba-
wienie jest ostatecznie dziełem Boga i „Dobry Pasterz 
nie mieszka w królestwie nad rzeką/wzniesionym we-
dług ludzkich planów”. One też pozwalają poznać pełną 
prawdę o nas samych, porzucić maski. W jednej z pieś-
ni czytamy: „wystarczy wyjść na chwilę przed sklep 
osiedlowy/i spojrzeć w oczy prawdzie – nic więcej nic 
mniej/żeby poczuć jak resztki makeupu i ropy/cierpli-
wie zmywa z powiek wszechmogący śnieg”. Wędrów-
ka bohatera staje się drogą od religijności do wiary 
– od przywiązania do zewnętrznych form kultu, do we-
wnętrznego, egzystencjalnego zaufania w moc Boga, 
który szuka nas „na drodze z burdelu do samu”.

Choć utwór ma po części charakter autobiogra-
ficzny, wyraźna jest w nim także tendencja do uni-
wersalizacji znaczeń. Nad plastycznie zarysowany-
mi realiami Pragi, Gotlandii, Srebrzyska dominuje 
perspektywa ogólniejsza – cywilizacyjna, kulturo-
wa, metafizyczna. To prawda, główne wątki histo-
rii bohatera są zawiązane z osobistymi przeżyciami 
autora. Imago mundi można czytać jako świadectwo 
egzystencjalnego przeobrażenia. Także jednak fakty 
biograficzne, o których wiemy z rozmaitych publi-
cystycznych wypowiedzi poety, podlegają w tekście 
uogólnieniu. Autor unika formy bezpośredniego 
wyznania, posługuje się lirycznym „ty” lub liczbą 
mnogą, sięga po rozmaite formy opisu. Bohaterem 
dzieła staje się tak naprawdę everyman – ktoś z nas, 
człowiek początku trzeciego tysiąclecia, uwikłany 
w jego historię i kulturę, poszukujący ocalenia przed 
nicością. Być może poemat Wencla wciela powraca-
jące w naszej kulturze marzenie o „chrześcijańskiej 
epopei” – tłumaczy na język naszego stulecia tęsk-
noty Dantego, Tassa, Norwida, Eliota. Piszę o tym 
w trybie przypuszczającym, bo problem wymaga 
osobnego rozpatrzenia.

Spośród rozmaitych tomów Miloša Doležala 
szczególnie wyróżnia się zbiór Obec (Gmina) przeło-
żony na język polski i opublikowany w wydawnictwie 
„Czarne” w 2004 r. Ten zbiór wierszy można trakto-
wać jako swoiste panoptikum – muzeum osobliwości. 
Wiersz poety zatrzymuje w syntetycznym skrócie 
zdarzenia i ludzi, którzy – zastygli często w jednym 
geście, dzięki jednemu zdarzeniu – trwają przed nami 
wbrew niszczącej sile czasu w dziwacznych pozach 
i okolicznościach. W Galerii Doležala stoją obok sie-
bie olbrzym Grudka, którego doczesne szczątki skrzęt-

wyjść na chwilę przed sklep osiedlowy/i spojrzeć 
w oczy prawdzie – nic więcej nic mniej/żeby poczuć 
jak resztki makeup’u i ropy/cierpliwie zmywa z po-
wiek wszechmogący śnieg”. Hrdinova púť sa stáva 
cestou od náboženstva k viere – od oddanosti k von-
kajším formám kultu, k vnútornej, existenčnej dôve-
re v moc Boha, ktorý nás hľadá „na ceste z bordelu 
do samoobsluhy”.

Hoci je dielo čiastočne autobiografické, výraz-
ne sa v ňom prejavuje aj tendencia k univerzalizácii 
významov. Nad plasticky načrtnutými reáliami Pra-
hy, Gotlandu, Srebrzyska dominuje všeobecnejšia 
– civilizačná, kultúrna a metafyzická perspektíva. 
Je pravdou, že hlavný dej hrdinovho príbehu sa spája 
s osobnými zážitkami autora. Imago mundi môžeme 
čítať ako svedectvo existenčnej premeny. Ale aj fak-
ty, o ktorých vieme z rôznych publikovaných rozho-
vorov s básnikom, sú v texte zovšeobecnené. Autor 
sa vyhýba forme priameho vyznania, používa lyric-
ké „ty” alebo množné číslo, využíva rôzne formy 
opisu. Hrdinom diela sa v podstate stáva everyman 
– niekto z nás, človek zo začiatku tretieho tisícročia, 
zapletený do jeho dejín a kultúry, hľadajúci záchra-
nu pred ničotou. Je možné, že Wenclova poéma ste-
lesňuje sen o „kresťanskej epopeji”, ktorý sa vracia 
v našej kultúre, prekladá do jazyka nášho storočia 
túžby Danteho, Tassa, Norwida, Eliota. Píšem o tom 
ako o eventualite, pretože problematika si vyžaduje 
zvláštny výskum.

Medzi rozmanitými básnickými zbierkami Mi-
loša Doležala sa obzvlášť vyníma básnická zbierka 
Obec, ktorá bola preložená do poľštiny a vyšla vo 
vydavateľstve „Czarne” v roku 2004. Tieto básne 
môžeme čítať ako panoptikum – múzeum zvláštnos-
tí. Sú v nich v syntetickej skratke zachytené udalos-
ti a ľudia, ktorí často znehybnení v jednom geste, 
vďaka jednej udalosti, stoja pred nami v zvláštnych 
pózach a za zvláštnych okolností aj napriek ničivej 
sile času. V Doležalovej galérii stoja vedľa seba obor 
Hrudka, ktorého telesné pozostatky dôsledný arche-
ológ umiestnil v Metropolitnom múzeu, kováč Tu-
lach1 zo Záhradky, ktorý po pracovnom čase v dielni 
trhal sedliakom boľavé stoličky; Prokop, ktorého za-
bila krava a námorník Sęk, ktorý sa sám zabil za zá-
krutou, keď išiel na bicykli na pivo. Hneď za nimi sa 
objavuje kantor Teodor Baran, ktorý si počas kázne 
odskakoval na frťana a kňaz Eugen Pestka, o ktorom 
vieme, že:

1 V slovenskom preklade referátu sú citované mená hrdinov Doležalovej básni-
ckej zbierky podľa poľského prekladu, ako ich použil autor referátu [pozn. prekl.]. 
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ny antropolog umieścił w Metropolitan Museum, kowal 
Tulach z Zahradki, który po godzinach pracy w war-
sztacie rwał chłopom bolące trzonowce; Prokop, któ-
rego zabiła krowa, i marynarz Sęk, który sam zabił się 
za zakrętem, jadąc na rowerze po piwo. Zaraz za nimi 
pojawia się organista Teodor Baran, który w czasie ka-
zania wyskakiwał na kielonka żytniej dla rozgrzania, 
i ksiądz Eugeniusz Pestka, o którym wiadomo, że:

Wylazł w ornacie na ambonę
Przepełniony barokowy kościół ucichł
Nawet zastęp druhenek
I Eugeniusz Pestka ze wzniesioną ręką zaczął
– Widzę – ale nagle swej mowy zapomniał
Spróbował zatem znowu – widzę..
– Widzę – nic sobie nie przypomniał
Z milczącego tłumu jego ojciec krzyknął
– Gówno widzisz, to złaź na dół
(s. 15, w. 4–12)
I w tym, i w innych wierszach pomieszczonych 

w książce nie chodzi zatem o sentymentalną wyprawę 
w dzieciństwo. To prawda, poeta stara się ocalić kra-
jobrazy, postaci i zdarzenia małej ojczyzny – z której 
się wywodzi i którą opuścił. Jak mało kto zdaje sobie 
sprawę z kruchości miejsc naszego urodzenia: wioskę, 
w której mieszkał i kilka okolicznych, skrywa dziś lu-
stro wody sztucznego zbiornika. Ale zasadnicze wysiłki 
poety zmierzają o wiele dalej niż nostalgia – niezrozu-
miała tęsknota do utraconego kraju naszego dzieciństwa. 
Zastanawia mnie tytuł zbioru. Sądzę, że odsłania on 
rzadko wydobywaną właściwość prowincji – jej wspól-
notowość. Okazuje się przecież, że w miejscu naszego 
zakorzenienia nigdy nie spotykamy tłumu, nie obcujemy 
z anonimową zbiorowością – obcą i obojętną. Zawsze 
spotykamy kogoś, kogo znamy; tego, którego zacho-
wanie nigdy nie jest dla nas obojętne – dziwi, irytuje, 
zachwyca – zawsze jednak dotyka nas osobiście. A jeśli 
tak, to można zapewne powiedzieć, iż relacje prowin-
cjonalne mają charakter personalistyczny. Za każdym 
razem dotyczą autentycznych osób – prawdziwych 
indywidualności przejawiających różne osobliwości 
– dziwactwa, przyzwyczajenia, śmiesznostki i zalety. 
Pytany o to, w jaki sposób anonimowy tłum zmienia 
się we wspólnotę, Miloš Doležal (zapewne nie bez in-
spiracji Martina Bubera, którego książki studiował) od-
powiedziałby prawdopodobnie, iż wspólnota rodzi się 
tam, gdzie ludzie patrzą na siebie z ciekawością. Tam, 
gdzie z zaciekawieniem patrzą na indywidualność i nie-
powtarzalność innych osób. 

Jak ocalić nasze zainteresowanie Innym? Czeski 
poeta sięga w swym zbiorze do sposobów najstarszych 

Wylazł w ornacie na ambonę
Przepełniony barokowy kościół ucichł
Nawet zastęp druhenek
I Eugeniusz Pestka ze wzniesioną ręką zaczął
– Widzę – ale nagle swej mowy zapomniał
Spróbował zatem znowu – widzę...
– Widzę – nic sobie nie przypomniał
Z milczącego tłumu jego ojciec krzyknął
– Gówno widzisz, to złaź na dół
(s. 15, w. 4–12)
V tej, ako aj v iných básňach v zbierke nejde 

teda o sentimentálnu prechádzku do detstva. Básnik 
sa snaží zachrániť krajinu, postavy a udalosti malej 
vlasti, z ktorej pochádza a ktorú opustil. Ako jeden 
z mála si uvedomuje krehkosť rodných miest – dedi-
nu, v ktorej býval a niekoľko ďalších zakrýva dnes 
hladina vody umelej vodnej nádrže. Ale základné 
úsilie básnika smeruje omnoho ďalej ako nostalgia 
– nepochopiteľná túžba za utratenou krajinou nášho 
detstva. Zamýšľam sa nad názvom zbierky. Pred-
pokladám, že odhaľuje zriedkakedy vydobývanú 
vlastnosť vidieka – jeho súdržnosť. Ukazuje sa, že 
na mieste nášho zakorenenia sa nikdy nestretávame 
s davmi, nikdy neobcujeme s anonymnou spoloč-
nosťou – cudzou a ľahostajnou. Vždy stretávame 
niekoho, koho poznáme; niekoho, koho správanie 
nám nie je ľahostajné – prekvapuje nás, hnevá, nad-
chýna – ale vždy sa nás osobne dotýka. A ak to tak 
je, môžeme asi povedať, že vzťahy na vidieku majú 
personálny charakter. Vždy sú to relácie pravdivých 
osôb – pravdivých individualít, ktoré majú až príliš 
viditeľné zvláštnosti – čudáctvo, zvyky, smiešnosť 
a dobré vlastnosti. Miloš Dolažal by pravdepodob-
ne na otázku ako sa anonymný dav mení na súdržnú 
spoločnosť odpovedal (pravdepodobne inšpirovaný 
Martinom Buberom, ktorého knihy študoval), že sú-
držnosť sa rodí tam, kde sa ľudia na seba pozerajú so 
záujmom. Tam, kde so záujmom pozerajú na indivi-
dualitu a neopakovateľnosť tých druhých.

Ako zachrániť náš záujem o Iné? Český básnik 
vo svojej zbierke siaha po najstarších a vyskúšaných 
spôsoboch, po výsledkoch ústnej kultúry, ktorá už 
dlho pred vynájdením písma vedela, ako zachra-
ňovať ľudí a situácie pred ľahostajnosťou. Jedným 
z takýchto spôsobov je anekdota. Dávnejšie sa obja-
vovala v životopisoch slávnych ľudí, v pamätníkoch, 
spomienkach a v literárnych dielach. Dnes je to sa-
mostatný literárny žáner. Zmenila sa tiež aj úloha 
anekdôt. Popkultúra im priradila zábavný charakter, 
čím ich pozbavila dávneho pátosu a vysokej funkcie. 
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i najbardziej wypróbowanych – do osiągnięć kultury 
oralnej, która na długo przed wynalezieniem pisma znała 
sposoby ocalania ludzi i okoliczności przed obojętnoś-
cią. Jednym z takich sposobów jest anegdota. Dawniej 
można było ją odnaleźć w biografiach sławnych ludzi, 
w pamiętnikach, wspomnieniach czy w utworach litera-
ckich. Dziś stała się gatunkiem samodzielnym. Zmieniła 
się też jej rola. Popkultura nadała jej charakter ludyczny, 
ogołacając z dawnego patosu i wysokich funkcji. Prze-
trwała jednak jej kompozycyjna forma, bo nadal aneg-
dotą jest – jak czytamy w Słowniku terminów literackich 
– „krótkie opowiadanie o charakterystycznym z jakiegoś 
powodu lub komicznym zdarzeniu, w szczególności 
przedstawiające epizod z życia znanej postaci współczes-
nej lub historycznej”. Wydaje się więc, iż Doležal sięga 
nie tylko do pierwotnej formy anegdoty, ale też nadaje 
swym powiastkom zapomnianą powagę i wysoką rangę. 
Czy jednak na pewno? Przecież bohaterami jego wierszy 
nie są wielcy tego świata. Zamiast księcia Ferdynanda 
d’Este pojawia się jego kierowca – Pan Lojka z Mien-
dzyrzecza; zamiast słynnego artylerzysty Franza Jabór-
ka – jego zdziwaczały potomek, który „ciągnął za sobą 
osrane szelki”; zamiast Tomasza Masaryka, pierwszego 
prezydenta Republiki Czechosłowackiej – rzeźnik Bąk 
Józef, który w Żechuszycach uśmiercił Masarykowego 
siwka; zamiast Protektora Czech i Moraw Reinharda 
Heydricha – Jarosław Zięba, portier szpitala na Bulow-
ce, dokąd przewieziono faszystę po udanym zamachu 
czeskich opozycjonistów. Bohaterami anegdot poety 
są zwyczajni ludzie – tacy jak my – jeżdżący na rowe-
rach, przechowujący słoiki kiszonych ogórków, siedzący 
wieczorami przy piwie. To oni – zdaje się mówić poeta 
– tworzą tak naprawdę historię. To dzięki nim wiemy, 
kim jesteśmy. To oni są solą ziemi. 

Aby odsłonić autentyczną wielkość swych posta-
ci, Miloš Doležal nie potrzebuje wcale patosu. Stawia 
im pomnik za pomocą czegoś zupełnie przeciwnego 
– dzięki komizmowi i grotesce. Zbiorowa pamięć, któ-
rej wyrazem i formą są anegdoty, jest bowiem swoistą 
metaforą chrześcijańskiej eschatologii. Bóg nie ocala 
nas dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale właśnie dlatego, 
że jesteśmy słabi. Trwamy w anegdocie nie dlatego, 
że byliśmy nienaganni, ale właśnie dlatego, że, jak 
doktor Szmejkal, przepisaliśmy babce krople po pija-
nemu; jak stryjek Czernowy z Łokcia, daliśmy się za-
murować w kominie ze strachu przed komunistami, 
jak Jirzata, malarz po wypadku, malowaliśmy jelenie 
na rykowisku, muchomorki i bociany do góry nogami. 
Zastanawiam się, dlaczego tak wiele anegdot czesko-
-morawskiego pisarza utrwala moment choroby lub 

Zachovala sa však ich kompozičná forma, lebo aj 
naďalej je anekdota podľa Słownika terminów lite-
rackich „krátky príbeh vyznačujúci sa z nejakého 
dôvodu charakteristickou alebo komickou udalos-
ťou, ktorý predstavuje najmä epizódy zo života zná-
mej súčasnej alebo historickej osobnosti”. Zdá sa, 
že Doležal siahol nielen po pôvodnej forme anekdo-
ty, ale dáva svojim príbehom už zabudnutú vážnosť 
a vysokú úroveň. Ale je tomu tak naozaj? Veď hrdi-
nami jeho básní nie sú svetové osobnosti. Namiesto 
princa Ferdinanda d’Esteho sa objavuje jeho vodič 
pán Lojka z Meziříčí; namiesto známeho delostrelca 
Franza Jabórka – jeho potomok-podivín, ktorý „za 
sebou ťahal osrané traky”; namiesto Tomáša Masa-
ryka, prvého prezidenta Československej republiky 
– mäsiar Jozef Bąk, ktorý v Žehušiciach usmrtil Ma-
sarykovho sivka; namiesto protektora Čiech a Mo-
ravy Reinharda Heydricha – Jaroslav Zięba, vrátnik 
v nemocnici na Bulovke, kam bol prevezený fašiasta 
po vydarenom atentáte českých opozicionistov. Hr-
dinami básnikových anekdôt sú obyčajní ľudia, takí 
ako my, chodia na bicykloch, majú odložené pohá-
re kyslých uhoriek, sedia večer pri pive. Zdá sa, že 
básnik nám hovorí – to oni tvoria naozajstné dejiny. 
Vďaka nim vieme, kým sme. Oni sú soľou zeme.

Aby Doležal ukázal veľkosť svojich postáv, vô-
bec k tomu nepotrebuje pátos. Stavia im pomník po-
mocou niečoho úplne opačného – pomocou komiz-
mu a grotesky. Kolektívna pamäť, ktorej výrazom 
a formou sú anekdoty, je totiž zvláštnou metaforou 
kresťanskej eschatológie. Boh nás nezachraňuje 
preto, že sme dobrí, ale práve preto, že sme slabí. 
V anegdote neexistujeme preto, že sme boli bez-
chybní, ale práve preto, že ako doktor Szmejkal sme 
predpísali babke kvapky v opitosti; tak ako strý-
ko Czernowy z Lokťa dali sme sa zo strachu pred 
komunistami zamurovať v komíne, tak ako Jirzata 
maliar po nehode, maľovali sme jelene na čistinke, 
muchotrávky a bociany  hore nohami. Rozmýšľam, 
prečo tak veľa anekdôt česko-moravského spisova-
teľa registruje chvíle choroby alebo smrti. Myslím 
si, že opäť treba pripomenúť pojem súdržnosti. Vi-
diek celý čas existuje nielen preto, že je prirodze-
ným prostredím osobných relácií, že sa živí anek-
dotou, ale aj preto, že sa neustále dotýka okraja, 
stojí na brehu Neznáma. Ako nám naznačuje autor, 
až na okraji osudu sa v tom najhlbšom a najprav-
divšom zmysle stávame spoločenstvom. Až hranica 
spôsobuje, že keď sa k nej približujeme, držíme sa 
za ruky, stávame sa obcou.

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.199   199Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.199   199 2007-12-12   13:27:482007-12-12   13:27:48



200

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

śmierci. Myślę, że znów trzeba przypomnieć pojęcie 
wspólnoty. Prowincja trwa przecież nie tylko dzięki 
temu, że jest naturalnym środowiskiem personalnych 
odniesień, nie tylko dzięki temu, że żywi się anegdo-
tą, ale także dlatego, iż nieustannie dotyka kresu, stoi 
na brzegu Nieznanego. Dopiero na krawędzi losu – zda-
je się mówić poeta – dopiero wtedy jesteśmy wspólnotą 
w sensie najgłębszym, najbardziej oczywistym. Dopiero 
granica sprawia, iż zbliżając się do niej trzymamy się 
za ręce, stajemy się gminą. 

Jakie zatem cechy łączą poezję Wencla i Doleža-
la? Obaj wykazują zainteresowanie kolokwializmem 
i groteską. Na poziomie świata przedstawionego łączy 
ich fascynacja prowincją i codziennością, a także tenden-
cja do sakralizacji i uniwersalizacji codziennego czasu 
i przestrzeni. Każdy z nich poetycko szuka jednak włas-
nej drogi do wyrażenia tego, co pozostaje i musi pozostać 
niewyrażalne.

Andrzej Jazowski

Polski czy słowiański Janosik 
w twórczości 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera?

Wybitne i wiodące miejsce w tworzeniu zrębów pod-
halańskiej literatury, a także podhalańskiego ruchu regio-
nalnego, zwłaszcza jego warstwy literackiej, przypadło 
Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi, uchodzącemu za 
najwybitniejszego polskiego poetę okresu Młodej Polski. 
Obok wierszy miłosnych z dużym uznaniem, a nawet z za-
chwytem spotykały się jego utwory tatrzańskie o charak-
terze symboliczno-nastrojowym i one głównie utrwaliły 
wysoką pozycję „Panicza z Ludźmierza” w literaturze pol-
skiej w dobie modernizmu.1

Utwory o tematyce zbójnickiej zajmują zarówno 
w dorobku poetyckim, jak i prozatorskim Tetmajera waż-
ne miejsce, i to od początków jego twórczości. Już bo-
wiem w Serii I Poezyj spotykamy między innymi utwór 
pt. Śmierć Janosika. Jest to liryczna opowieść, napisana 
w tej samej formie białego wiersza co serbska epika lu-
dowa. Tetmajer przedstawia w niej Janosika wraz druży-
ną biwakującego nocą przy ognisku w Koprowej Dolinie, 
na tle potężnego masywu Krywania, co do złudzenia 

1 Por. J. Błoński, Kazimierz Tetmajer [w:] Obraz literatury polskiej XIX 
i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski, Warszawa  1968, t. I., s. 279 i n.

Aké vlastnosti teda spájajú poéziu Wencla a Do-
ležala? Obaja využívajú hovorový jazyk a grotesku.. 
Na úrovni predstaveného sveta ich spája fascinácia 
a záujem o vidiek a všednosť, ale aj tendencia k sak-
ralizácii a univerzalizácii každodenného času a prie-
storu. Každý z nich však po stránke poetickej hľadá 
vlastnú cestu k vyjadreniu toho, čo zostáva a musí 
zostať nevyjadrené.

Preklad: Vlasta Juchniewiczová 

Andrzej Jazowski

Pol'ský či slovanský Jánošík 
v tvorbe 
Kazimierza Przerwu-Tetmajera?

Výnimočné a vedúce miesto v tvorbe základov 
podhalianskej literatúry, a taktiež podhalianskeho 
regionálneho diania, predovšetkým jeho literárnej 
vrstvy, pripadlo Kazimierzowi Przerwovi-Tetmajero-
vi, ktorý sa pokladá za najvýznačnejšieho poľského 
básnika obdobia nazývaného „Młoda Polska”. Popri 
ľúbostných básniach sa s veľkým uznaním, a dokon-
ca s obdivom, stretli jeho tatranské diela symbolicko-
náladového charakteru a hlavne ony upevnili vysokú 
pozíciu „Panicza z Ludźmierza” v poľskej literatúre 
v období modernizmu1.

Diela so zbojníckou tematikou zaujímajú tak v po-
etických ako i prozaických prácach Tetmajera dôležité 
miesto, a to od počiatku jeho tvorby. Totiž už v Serii 
I Poezyj nachádzame medzi inými dielo nazvané Śmierć 
Janosika. Je to lyrické rozprávanie napísané v tej istej 
forme bieleho verša ako srbská ľudová epika. Tetma-
jer v nej predstavuje Janosika táboriaceho spolu s dru-
žinou v noci pri ohnisku v Kôprovej doline na pozadí 

1 Por. J. Błoński, Kazimierz Tetmajer [w:] Obraz literatury polskiej XIX 
i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski, Warszawa 1968, t. I., s. 279 i n. 

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.200   200Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.200   200 2007-12-12   13:27:482007-12-12   13:27:48



201

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

przypomina opracowanie tego motywu przez słowackiego 
poetę Jonasza Zaborskiego w utworze pod tym samym ty-
tułem. Z kolei w następnej Seryi pomieścił Tetmajer Pieśń 
o Jaśku zbójniku na tle pieśni ludowych na Podhalu, której 
treścią czyni dzieje nieudanej wyprawy zbójnickiej młode-
go Podhalanina, syna wdowy – „Józkowej Maryny” – na 
Węgry, w wyniku której to wyprawy spragniony bogactw 
i Janosikowej sławy góral zostaje uwięziony, a następnie 
uśmiercony na Orawie. W pieśni dominują żale matki 
i narzeczonej zbójnika, usiłujących najpierw odwieść mło-
dzieńca od zbójnickiego procederu, a później opłakujących 
jego niedolę i śmierć. 

Tematykę tę poeta kultywuje i rozwija przez cały 
okres swej twórczej działalności. Literatura słowacka 
(Zaborsky, Botto)2, a także stałe pogłębianie góralskiego 
folkloru3 przynoszą dalsze znakomite utwory o tematyce 
zbójnickiej. W Seryi V Poezyj Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
zamieszcza specjalny cykl zatytułowany Janosik, a złożo-
ny z trzech poematów: O Janosikowym turnieju. Ballada 
o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze i Legenda o Jano-
sikowej śmierci. W członie pierwszym, napisanym trzy-
nastozgłoskowcem o rymie męskim, nawiązuje do Pieśni 
o Jaśku zbójniku, rozrosłej się tym razem do czternastostro-
nicowego rapsodu o bohaterskim harnasiu, który udaje się 
sam na dwór króla węgierskiego w Budzynie, żeby wnieść 
u monarchy skargę na dwunastu rycerzy-magnatów, którzy 
w sposób niecny uwiedli dwanaście „dziew w chłopskich 
siołach słowackich”. Janosik ku zdumieniu rozgniewanego 
króla za pomocą ciupagi kładzie trupem wszystkich dwu-
nastu rycerzy równocześnie, i tak pomściwszy „rodnych 
dziewek cześć”, „sparł się na ciupadze i bujny stał jak 
buk”4. W takim postawieniu problemu Tetmajer niewątpli-
wie zmierzał do podkreślenia antagonizmów narodowoś-
ciowych między Słowakami a Węgrami i przypomnienia 
zainteresowania Polaków losem tych pierwszych, jakby 
nie było – sąsiadów, z którymi mieliśmy granice płynne.

W tym samym duchu, w duchu przyjaźni i wsparcia 
narodowych zmagań Słowaków utrzymana została Ballada 
o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze, przy czym bardzo 
silnie wyeksponował tu poeta również wartości społeczne. 
Utwór przynosi opowieść o tragicznej miłości prześlicznej 
kasztelanki koszyckiej do równie urodziwego harnasia, 
straszliwie ukaranej, bo pogrzebanej przy murze zamko-
wym za życia za to, że została kochanką syna z chłop-
skiego plemienia. Janosik, jak góra potężny, „zleciał od 

2 J. Krzyżanowski, Janosik w poezji Tetmajera, „Miesięcznik Literacki” 
1967 nr 5.

3 List Kazimierza Tetmajera do Ferdynanda Hoesicka z dn. 6 IX 1902. Bi-
blioteka Narodowa Rkps 2990; zob. też W. Wnuk, Tetmajer góralom, górale Tetmaje-
rowi [w:] Moje Podhale. Ku Tatrom., Warszawa 1076, s. 263–270. 

4 K. Tetmajer, Poezje wybrane. Oprac. i wstępem poprzedził J. Krzyżanow-
ski, Wrocław 1968, s. 196.

mohutného masívu Kriváňa. Pokiaľ ide o ilúziu, pri-
pomína spracovanie tohto motívu slovenského básnika 
Jonáša Záborského s tým istým titulom. V nasledujúcej 
Seryi umiestnil Pieśń o Jaśku zbójniku na tle pieśni lu-
dowych na Podhalu, ktorej obsah tvorí dej nevydarenej 
zbojníckej výpravy mladého Podhal'anca, syna vdovy 
– „Józkowej Maryny” – do Uhorska, v dôsledku ktorej 
goral túžiaci po bohatstve a Jánošíkovej sláve je uväz-
nený a následne popravený na Orave. V piesni domi-
nuje žiaľ matky a zbojníkovej snúbenice, usilujúcich 
sa najprv odhovoriť mládenca od zbojníčenia, neskôr 
oplakávajúcich jeho nešťastný osud i smrt'.

Túto tematiku básnik kultivuje a rozvíja počas 
celého obdobia svojej tvorivej činnosti. Slovenská li-
teratúra (Záborský, Botto)2 a tiež neustále rozširovanie 
goralského folklóru3 prinášajú ďalšie vynikajúce diela 
so zbojníckou tematikou. Do Seryi V Poezyj Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer zakomponoval špeciálny cyklus pod 
nazvom Janosik, zložený z troch poém: O Janosikowym 
turnieju, Ballada o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze 
a Legenda o Janosikowej śmierci. V prvom úseku, pí-
sanom trinásťslabičným veršom mužského rýmu, nad-
väzuje na Pieśń o Jaśku zbójniku, ktorá sa týmto rozrá-
stla na štrnásťstranovú rapsódiu o hrdinskom vodcovi 
zbojníkov, ktorý sa sám vybral na dvor uhorského kráľa 
v Budíne, aby predniesol pred monarchom sťažnosť na 
dvanástich rytierov – magnátov, ktorí hanebným spôso-
bom zviedli dvanásť „dievok v slovenských sedliackych 
dedinách”. Jánošík k úžasu rozhnevaného kráľa  pomo-
cou valašky zabíja súčasne všetkých dvanástich rytie-
rov a takto pomstí „rodnych dziewek cześć”, „sparł się 
na ciupadze i bujny stał jak buk”4. Takýmto ponímaním 
problému Tetmajer nesporne smeroval k zdôrazneniu 
národnostných antagonizmov medzi Slovákmi a Ma-
ďarmi a pripomina Poliakom aby sa zaujímali o osud 
tých prvých, koniec koncov – susedov, s ktorými sme 
mali súvislé hranice. 

V tom istom duchu, v duchu priateľstva a podpo-
ry národných zápasov Slovákov je Ballada o Janosiku 
i Szalamonównie Jadwidze, pričom básnik tu taktiež veľ-
mi silno zdôraznil spoločenské hodnoty. Dielo prináša 
príbeh o tragickej láske prekrásnej košickej kastelánky 
k rovnako pôvabnému zbojníckemu kapitánovi, strašne 
potrestanej, pretože ju zaživa pochovali pri hradnom-
múre za to, že bola milenkou syna sedliackeho pôvodu. 

2 J. Krzyżanowski, Janosik w poezji Tetmajera, „Miesięcznik Literacki” 
1967 nr 5.

3 List Kazimíra Tetmajera Ferdinandovi Hoesickovi zo dňa 6. IX. 1902. 
Biblioteka Narodowa Rkps 2990; pozri tiež W. Wnuk, Tetmajer góralom, górale Tet-
majerowi [w:] Moje Podhale. Ku Tatrom., Warszawa 1076 , s. 263–270.

4 K. Tetmajer, Poezje wybrane. Spracoval a úvodom opatril J. Krzyżanows-
ki, Wrocław 1968, s. 196.
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Tatrów burzą”, spalił zamek grafa i uniósł zwłoki ukocha-
nej w góry, na szczyt Staroleśnej, i tam dwa dni leżał przy 
jej ciele, a gdy bolesne zapamiętanie nieco przeszło i wy-
budował zmarłej z litych głazów granitowy grób, zeszedł 
z gór „z gniewem na Madziarów jak powietrzny mór”.

Sam pomysł konfliktu społecznego i narodowego za-
pewne nie jest tu oryginalny, ale w całości stanowi cieka-
we i udane wymieszanie i zharmonizowanie tradycyjnych 
wątków z motywami zaczerpniętymi z literatury elitarnej, 
w tym przypadku konkretnie z Króla Ducha5.  Na grun-
cie słowackim, w sensie topograficznym i obyczajowym, 
umieścił Tetmajer również akcję Legendy o Janosikowej 
śmierci, będącą z kolei rozbudowaną wersją wspomnia-
nej poprzednio Śmierci Janosika, fragmentu z Serii I. Tym 
razem poeta nie wysuwa na czoło aspektów społecznych 
i narodowych, ale takie atrybuty Janosikowej legendy, jak 
siła, zręczność, spryt, uroda itp. W balladzie tej skumulo-
wał wszystkie jej elementy, a więc opowieści o heroicz-
nych wyczynach, pomysłowym wyprowadzaniu stróżów 
prawa w pole, zdradzie zazdrosnej kochanki, męczeńskiej, 
ale honorowej śmierci, następnie nasycił ją właściwą litera-
turze ludowej mgiełką niezwykłości. Jest w tej Legendzie, 
oczywiście, sporo oryginalnych i udanych artystycznie 
rozwiązań Tetmajera, jak np. samobójcza śmierć w Ta-
trach ściganej wyrzutami sumienia zdradliwej „frairki”, 
ale w zasadzie autor nie wychodzi w niej poza schemat fa-
bularny stworzony przez słowackich poetów i narratorów 
ludowych.

Bardziej oryginalny i dojrzały artystycznie wydaje się 
ostatni z rapsodów Tetmajera o „zbójniku nad zbójnikami”, 
a mianowicie Jak Janosik tańczył z cesarzową. I tym razem 
inspiracja wyszła ze źródła literatury ludowej, konkretnie 
z Sabałowych opowieści skrzętnie odnotowanych przez 
Stanisława Witkiewicza6. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż 
do tej pory błędnie wyprowadzano rodowód tej fantazji7 
lub w ogóle nie próbowano się go doszukiwać8, co w kon-
sekwencji odbiło się ujemnie na jej ocenie. Tymczasem 
mamy tu, podobnie jak w poprzednio omawianych utwo-
rach, do czynienia z właściwym Tetmajerowi rozwinię-
ciem wędrownego wątku ludowego, chociaż rapsod nosi 
charakter – co może mylić – realistyczny. Słusznie zatem 
Jan Zygmunt Jakubowski9, a w ślad za nim Zdzisław Pia-
secki10 stwierdzają w nim niewątpliwe ideowo-artystycz-
ne osiągnięcia poety. Tetmajer zespolił w tym najlepszym 
rapsodzie zbójnickim różne elementy i wartości moralno-

5 J. Krzyżanowski, op. cit., s. LXXIII.
6 Zob. S. Witkiewicz, Na przełęczy, Warszawa 1948, s. 164.
7 J. Krzyżanowski, op. cit., s. LXXIII.
8 Z. Piasecki, Byli chłopcy, byli..., Kraków 1973, s. 207.
9 J. Z. Jakubowski, Wstęp [w:] K. Przerwa-Tetmajer, Poezje. Warszawa 

1958, s. 12.
10 Z. Piasecki, op. cit.

Jánošík, mohutný ako hora, „zleciał od Tatrów burzą”, 
spálil hrad grófa a vzal pozostatky milovanej do hôr, 
na Starolesniansky štít a tam dva dni ležal pri jej tele. 
Keď bolestné pohrúženie trochu prešlo, postavil zosnu-
lej granitový hrob z tvrdých balvanov, zostúpil z hôr 
„z gniewem na Madziarów jak powietrzny mór”.

Samotná myšlienka spoločenského a národného 
konfliktu tu zaiste nie je originálna, ale vcelku tvorí zau-
jímavé a vydarené premiešanie a zharmonizovanie tra-
dičných dejov s motívmi čerpanými z elitnej literatúry, 
v tomto prípade konkrétne z Króla Ducha.5 Na sloven-
skú pôdu, v zmysle topografickom i zvykovom umiest-
nil Tetmajer taktiež Legendę o Janosikowej śmierci, 
ktorá je zasa rozšírenou verziou predtým spomínanej 
Śmierci Janosika, fragmentu Serii I. Tentoraz básnik 
nedáva do popredia spoločenské a národné aspekty, ale 
také atribúty Jánošíkovej legendy ako sila, zručnosť, 
šikovnosť, krása a pod. V tejto balade sústredil všetky 
jej elementy, teda rozprávania o hrdinských počinoch, 
nápaditých, vtipných dobehnutiach ochrancov práva, 
zrade žiarlivej milenky, mučeníckej, ale čestnej smrti, 
následne ju zahalil hmlou neobyčajnosti prúznačnej pre 
nej ľudovú literatúru. V tejto Legendzie je, samozrejme, 
mnoho originálnych a umelecky vydarených postupov 
Tetmajera, ako napríklad samovražda výčitkami prena-
sledovanéj žiarlivej „frairky” v Tatrách, ale v podstate 
autor v nej nepresahuje dejový vzor vytvorený slovens-
kými autormi a ľudovými rozprávačmi.

Viac originálna a umelecky zrelá sa zdá posled-
ná z Tetmajerových rapsódií o „zbojníkovi nad zboj-
níkmi”, konkrétne Jak Janosik tańczył z cesarzową. 
I v tomto prípade vyšla inšpirácia z prameňa ľudovej 
literatúry, konkrétne zo Sabalových rozprávaní dô-
kladne zaznamenaných Stanislavom Witkiewiczom6. 
Je potrebné na to upozorniť, keďže dosiaľ bol chybne 
vyvodzovaný pôvod tejto fantázie7, alebo vôbec nebol 
pokus dopátrať sa ho8, čo sa v konečnom dôsledku ne-
gatívne odrazilo na jej hodnotení. Teraz tu máme, ob-
dobne ako v predtým spomínaných dielach, do činenia 
s charakteristickým Tetmajerovym rozvinutím ľudové-
ho vandrovného deja, hoci rapsódia má charakter – čo 
môže mýliť – realistický. Správne teda Jan Zygmunt 
Jakubowski9 a nasladujuc ho aj Zdzisław Piasecki10 vi-
dia v nej nesporné ideovo-umelecké úspechy básnika. 
Tetmajer zlúčil v tejto najlepšej zbojníckej rapsódii rôz-

5 J. Krzyżanowski, op. cit., s. LXXIII.
6 Pozri S. Witkiewicz, Na przełęczy, Warszawa 1948, s. 164.
7 J. Krzyżanowski, op. cit., s. LXXIII.
8 Z. Piasecki, Byli chłopcy, byli..., Kraków 1973, s. 207.

9 J. Z. Jakubowski, Vstup in: K. Przerwa-Tetmajer, Poezje. Warszawa 1958, 
s. 12.

10 Z. Piasecki, loc. cit.
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polityczne ludowej legendy: odwieczną tęsknotę za spra-
wiedliwością społeczną, znajdującą wyraz w naiwnej wie-
rze w bohatera-zbójnika, biorącego bogatym, a dającego 
biednym, i pochwałę niespożytej siły, dzielności i fantazji 
ludowego herosa, dla którego szacunek ma nie byle kto, ale 
sama „cesarzowa pani”, gdyż przychodzi na tańce z nim do 
gospody wiejskiej i jest bardzo zadowolona, bo:

Przy zbójnickim tym halnym hetmanie
     znam dopiero, co jest tańcowanie11

W prezentowanym utworze uderza dynamiczna akcja, 
w końcowej zaś części zawrotna rytmika wiersza, jakby 
wzięta wprost z brawurowych góralskich melodii tanecz-
nych. Wiersz odznacza się zwięzłą budową, nie razi dłuży-
znami i nie zawsze koniecznymi powtórzeniami, zdumie-
wa śmiałością skojarzeń i oryginalnością metafor. Toteż 
nic dziwnego, że fragmenty tego właśnie utworu Tetmajera 
o tematyce zbójnickiej zakwalifikowano do podręczników 
szkolnych. 

Zainteresowanie Tetmajera Podhalem jako obszarem 
penetracji literackiej uległo na przełomie XIX i XX stule-
cia wyraźnemu zintensyfikowaniu. Autor Na Skalnym Pod-
halu zaczął nie tylko pilnie gromadzić wątki ludowe, ale 
także przemyśliwać, jak uczynić z Podhala silny i szeroko 
promieniujący ośrodek kulturalny. Marzyło mu się utwo-
rzenie podhalańskiej szkoły literackiej na wzór ukraińskiej, 
do prowadzenia której namówił Władysława Orkana12. Za 
dalszą inicjatywę w tym kierunku, niewątpliwie powstałą 
pod wpływem Stanisława Witkiewicza, uznać należy myśl 
o napisaniu epopei podhalańskiej – do pracy nad nią zachę-
cał poetę również Władysława Orkana13. Praktycznym zaś 
rezultatem owych zmagań twórczych było ujawnienie się 
u Tetmajera talentu epickiego, który w prozie tatrzańskiej 
okazał się zadziwiająco piękny, niedościgniony po dzień 
dzisiejszy.

Prozę Kazimierz Przerwa-Tetmajer uprawiał równo-
cześnie z poezją, ale jego początkowe utwory w mowie 
niewiązanej, poza Księdzem Piotrem, nie zdobyły więk-
szego uznania i do początków XX wieku znany jest prawie 
jedynie jako wybitny poeta. Dopiero Na Skalnym Podhalu, 
wydawane od roku 1903 cyklicznie (piąty i ostatni tomik 
ukazał się w 1910 r.), przyniosło mu ogromną popularność 
jako prozaikowi świetnie władającemu gwarą górali ta-
trzańskich. Po Sabałowych bajkach i Śpiących rycerzach 
w Tatrach Andrzeja Stopki, nie licząc drobnych forpoczt, 
nowele Na Skalnym Podhalu od razu okazały się tą książką, 

11 K. Tetmajer, Poezje wybrane, op. cit., s. 240.
12 Zob.: A. Jazowski, Złoty okres literatury podhalańskiej 1890-1918, War-

szawa 1989, s. 236 i n.
13 Szerzej pisze o tym S. Pigoń, [w:] Na drogach kultury ludowej, Warszawa 

1974, s. 301 i n.

ne morálno-politické prvky a hodnoty ľudovej legendy: 
odvekú túžbu po spoločenskej spravodlivosti, preja-
vujúcej sa v naivnej viere v hrdinu – zbojníka, ktorý 
bohatým bral a chudobným dával, chválu neslabnúcej 
sile, statočnosti a fantázii ľudového hrdinu, ktorého si 
nevážil len tak hocikto, ale samotná „pani cisárovná”, 
keď si prichádza s ním zatancovať do dedinskej krčmy 
a je veľmi spokojná, pretože:

Przy zbójnickim tym halnym hetmanie
     znam dopiero, co jest tańcowanie.11

V prezentovanom diele prekvapuje dynamický dej, 
v záverečnej časti závratná rytmika verša, akoby zobra-
tá priamo z bravúrnych goralských tanečných melódií. 
Verš sa vyznačuje strohou stavbou, nepôsobí rozvláč-
nosťou a nie vždy potrebnými opakovaniami, udivuje 
odvážnymi spojeniami a originálnosťou metafor. Takže 
niet sa čo diviť, že práve časti tohto diela Tetmajera so 
zbojníckou tematikou boli zaradené do školských učeb-
níc.

Záujem Tetmajera o Podhalie ako oblasti literárne-
ho spracovania sa výrazne zintenzívnil na prelome 19. 
a 20. storočia. Autor diela Na Skalnym Podhalu začal 
nielen usilovne zhromažďovať ľudové príbehy, ale 
tiež premýšľať, ako učiniť z Podhalia silné a široko 
vyžarujúce stredisko kultúry. Túžil po utvorení podha-
lianskej literárnej školy podľa vzoru ukrajinskej, k ve-
deniu ktorej nahovoril Włądysława Orkana.12 Za ďal-
šiu iniciatívu v tomto smere, ktorá nesporne vznikla 
pod vplyvom Stanisława Witkiewicza, treba pokladať 
myšlienku o napísaní podhalianskej epopeje, k napí-
saniu ktorej povzbudzoval básnik taktiež Władysława 
Orkana13. Praktickým výsledkom týchto tvorivých 
úsilí bolo objavenie sa epického talentu u Tetmajera, 
ktorý sa v tatranskej próze ukázal ako obdivuhodne 
pekný, neprekonaný dodnes.

Prózou sa Kazimierz Przerwa-Tetmajer zaoberal 
súčasne s poéziou, ale jeho počiatočné diela v nevia-
zanej reči, okrem Księdza Piotra, nezískavajú väčšie 
uznanie a do začiatku 20. storočia je známy takmer iba 
ako vynikajúci básnik. Až dielo Na Skalnym Podha-
lu, vydávané cyklicky od roku 1903 (piaty a posledný 
zväzok bol vydaný v roku 1910) mu prinieslo ohrom-
nú popularitu ako prozaikovi skvele ovládajúcemu 
nárečie tatranských goralov. Po Sabałowych bajkach 
i Śpiących rycerzach w Tatrach Andreja Stopku, ne-

11 K. Tetmajer, Poezje wybrane, op. cit., s. 240.
12 Pozri A. Jazowski, Złoty okres literatury podhalańskiej 1890-1918, Wars-

zawa 1989, s. 236 i n.
13 Viac o tom píše S. Pigoń [w:] Na drogach kultury ludowej, Warszawa 

1974, s. 301 i n.
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która na stałe wprowadziła Podhale do literatury polskiej.
W liście z połowy 2002 roku Kazimierz Tetmajer tak 

m.in. pisał do Hoesicka:
Moja historyjka o Wojtku Chrońcu wywołała między 

zakopiańczykami (Witkiewicz, Potkański, a więc nie byle 
kto) zachwyt i jest teraz parcie na mnie, aby się wziąć do 
góralszczyzny. Ja też czuję się do tego usposobiony i mam 
już dwie rzeczy w głowie, lepsze i ładniejsze [...].

Pisałeś mi kiedyś, żebyś wydał Janosika i dobrze za-
płacił, otóż wejdź ze mną w układ co do tomu „Z dawnych 
Tatr”.

Chodzi mi o to, że trzeba mi powłóczyć się trochę 
z Bartkiem Obrochtą po staroświeckich wsiach, na co nie 
mam pieniędzy. Co Sienkiewiczowi dawały szkice Kubali, 
to ja muszę wyjąć z żywych ludzi – za pomocą piwa i mu-
zyki14.

Ostatecznie książka ukazała się w r. 1906 pt. Bajecz-
ny świat Tatr, przy czym w pierwszej jej części Tetmajer
wprowadza czytelnika w mitologiczny świat Podtatrza. 
Niewątpliwie na taką potrzebę wskazywały poecie ros-
nące w szufladzie biurka zapiski folklorystyczne, z któ-
rych nie wszystkie mogły być wykorzystane w Na Skal-
nym Podhalu. Najlepiej widać to na przykładzie podania 
O śpiących rycerzach, które włączone do cyklu nowel 
góralskich o charakterze jakby nie było realistycznym 
prezentuje się bardzo słabo, a w najlepszym razie jest 
nie na swoim miejscu.

Niestety, Bajeczny świat Tatr okazał się książką 
nieudaną i po dzień dzisiejszy nie spotkał się z nale-
żytym zainteresowaniem. W pierwszej części Tetmajer 
wprowadza czytelnika, jak już wspomnieliśmy, w mi-
tologiczny świat Podtatrza, przywołuje z odległej prze-
szłości - nierzadko odwołując się do świadków „wi-
dzących” lub „pamiętających” – zjawy, mary, duchy 
czy postacie fantastyczne w rodzaju śpiących rycerzy, 
dziwożon-boginek, króla wężów, Perlowica, topielców, 
płanetników, strzygoni, wilkołaków etc., ale felieton ten 
ani nie wnosi ciekawych materiałów folklorystycznych 
czy literackich, ani też nie wzbogaca obserwacji Sewe-
ryna Goszczyńskiego, który bywał przecież w domu 
Tetmajerów.

Rozdział następny Janosik w legendzie jest o tyle 
ciekawy, że przynosi kilka cennych wynurzeń pisarza 
na temat słynnego harnasia i własnych zamierzeń lite-
rackich. W części tej pisarz dokonuje zestawienia pod-
stawowych wariantów, wątków i legend o ludowym bo-
haterze rodem z Terchowej i dochodzi do przekonania, 
że „Tatry epopeję swoją mieć muszą i muszą ją zrodzić,

14 List K. Tetmajera do F. Hoesicka z dn. 6 IX 1902, op. cit.

rátajúc predchádzajúce drobné práce, novely Na Skal-
nym Podhalu sa ihneď ukázali byť tou knižkou, ktorá 
navždy uviedla Podhalie do poľskej literatúry.

V liste z polovice roku 1902 Kazimierz Tetmajer 
okrem iného takto písal Hoesickovi:

Môj pribeh o Wojtkovi Chrońcovi vyvolal medzi 
Zakopančanami (Witkiewicz, Potkański, a teda nebol to 
hocikto) nadšenie a teraz sa na mňa nalieha, aby som sa 
pustil do goralskej témy. Ja sa tiež cítim byť pripravený 
a mám už v hlave dve veci, lepšie a krajšie [...].

Písal si mi niekedy, že by si vydal Janosika a dobre 
zaplatil, teda uzavri so mnou zmluvu pokiaľ ide o zbier-
ku  „Z dawnych Tatr”.

Ide mi o to, že sa musím trochu potúlať s Bartkom 
Obrochtom po starodávnych dedinách, na čo nemám 
peniaze. To, čo Sienkiewiczovi dávali škice Kubalu, 
to ja musím vytiahnuť zo živých ľudí – pomocou piva 
a hudby14.

Nakoniec sa knižka objavila v roku 1906 pod 
názvom Bajeczny świat Tatr, pričom v jej prvej čas-
ti Tetmajer uvádza čitateľa do mytologického sveta 
Podtatranska. Nesporne poetovi takúto potrebu pouka-
zovali folkloristické zápisky rastúce v zásuvke písacieho
stola, z ktorých nie všetky mohli byť využité v diele 
Na Skalnym Podhalu. Najlepšie je to vidieť na príklade 
rozprávania O śpiących rycerzach, ktoré zahrnuté do 
cyklu goralských noviel, koniec koncov realistického 
charakteru, prezentuje sa veľmi slabo a v najlepšom 
prípade nie je na vhodnom mieste.

Bohužiaľ, Bajeczny świat Tatr sa ukázal ako nevy-
darená knižka a až dodnes sa nestretol s náležitým zá-
ujmom. V prvej časti Tetmajer uvádza čitateľa, ako sme 
už spomenuli, do mytologického sveta Podtatranska, 
privoláva z dávnej minulosti – nezriedka odvolávajúc 
sa na „očitých” svedkov alebo „pamätajúcich” – zja-
venia, mory, duchov či fantastické postavy v podobe 
spiacich rytierov, rusalák, kráľa hadov, rytiera Perlovi-
ca, utopencov, planétnikov, strigôňov, vlkodlakov, atď., 
ale tento fejtón neprináša ani zaujímavé folkloristické 
či literárne materiály, ani neobohacuje pozorovania Se-
weryna Goszczyńského, ktorý predsa navštevoval Tet-
majerovcov.

Ďalšía kapitola Janosik w legendzie je o to zaují-
mavejšia, že prináša niekoľko cenných výpovedí spi-
sovateľa na tému slávneho vodcu zbojníkov i vlastných 
literárnych zámerov. V tejto časti spisovateľ uvádza 
základne varianty, dejy i legiendy o ľudovom hrdinovi 
z Terchovej a prichádza k presvedčeniu, že „Tatry musia

14 List K. Tetmajera F. Hoesickovi zo dňa 6. IX. 1902, op. cit.
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epopeja potrzebuje bohatera, a ten bohater już jest: Jano-
sika [...]”15. Materiał folklorystyczny doprowadza Tetmaje-
ra także do podjęcia próby określenia sylwetki słowiańskiego 
bohatera ludowego:

I jakiż to słowiański bohater! Słowianie, więc natu-
ralnie jacyś niewolnicy, swojej czy obcej tyranii – i ten 
jeden spośród nich, ważący wszystko dla obrony swego 
ludu i ulegający przemocy. Odwieczna historia Słowian, 
odwieczna historia słowiańskich bohaterów16.

O epopei tatrzańskiej rozmyślał Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer również w listach do Władysława Orkana, 
o czym już wspominaliśmy. I chociaż wyrażał wątpliwość 
co do swoich sił, ostatecznie sam podjął się realizacji tego 
pomysłu w Legendzie Tatr, gdyż – jak to dalej uzasadnił po 
przeglądzie twórczości ludowej polskiej i słowackiej – gó-
rale po obu stronach Tatr nie zdobyli się na żaden rapsod, 
na żadną chociażby większą pieśń. Ludowi twórcy (naj-
częściej anonimowi) w krótkich, zwięzłych strofach, prze-
ważnie czterowierszowych, wyrażali podziw i uwielbienie 
dla herosa, ale nie pokazywali jego czynów na szerszym tle 
kolei jego życia. To samo da się powiedzieć o dotychczaso-
wych opracowaniach wątku Janosikowego przez Tetmaje-
ra, z czego najlepiej zdawał sobie sprawę sam poeta.

Ten rzeczywiście szlachetny zamiar przerósł twórcze 
siły Tetmajera: Legenda Tatr wydaje się raczej niezbyt uda-
nym zlepkiem różnych wątków i motywów, a nawet tenden-
cji, niż utworem wyrosłym z przekonania i ducha góralskiego. 
Motywy pogańskie i prasłowiańskie, które znajdowały tak 
wspaniałą i stymulującą realizację w utworach Stanisława 
Wyspiańskiego, w epopei tatrzańskiej nie przyniosły spodzie-
wanych efektów artystycznych. Jednak do tej pory nikomu, 
w tym również Jalu Kurkowi w ogromnym dziele pt. Janosik, 
nie udało się lepiej zrealizować tego szczytnego celu.

Zainteresowanie pokolenia Młodej Polski wątkami 
pogańskimi i prasłowiańskimi było spore. Na wielkie moż-
liwości i sukcesy artystyczne w tej dziedzinie zdawała się 
wskazywać współczesnym wysoko oceniana twórczość 
dramatyczna Stanisława Wyspiańskiego, z obcych - Ger-
harta Hauptmanna i Ryszarda Wagnera. Jednak zasadnicze 
motywy powrotu młodopolskich pisarzy do historii dalszej 
i bliższej zdają się wynikać z próby wyjaśnienia przez 
twórców tajemnicy okrywającej losy narodu polskiego, 
a wywodzące się jeszcze z tradycji romantycznych. Franci-
szek Ziejka stwierdza:

Tendencje neoromantyczne w myśli polskiej przełomu 
wieków XIX i XX, wzrost nadziei na odzyskanie niepodle-
głości, powszechna zgoda co do znacznego, jeśli w ogóle 
nie pierwszoplanowego udziału chłopów w przyszłym dziele

15 K. Tetmajer, Bajeczny świat Tatr, Warszawa 1906, s. 35.
16 Ibidem, s. 52.

mať svoju epopeju a musia ju zrodiť, epopeja potrebuje 
hrdinu a tento hrdina už je: Janošík [...]”15. Folkloris-
tický materiál privádza Tetmajera tiež k pokusu opísať 
postavu slovanského ľudového hrdinu:

I jakiż to słowiański bohater! Słowianie, więc natu-
ralnie jacyś niewolnicy, swojej czy obcej tyranii – i ten 
jeden spośród nich, ważący wszystko dla obrony swego 
ludu i ulegający przemocy. Odwieczna historia Słowian, 
odwieczna historia słowiańskich bohaterów.16

O tatranskej epopeji uvažoval Kazimierza Przer-
wa-Tetmajer taktiež v listoch Władysławowi Orkanovi, 
o čom sme sa už zmienili. A aj keď mal pochybnos-
ti o svojich schopnostiach, nakoniec sa sám rozhodol 
realizovať tento zámer v Legende Tatr, keďže  – ako 
to ďalej zdôvodňuje, po vykonaní prehľadu poľskej 
a slovenskej ľudovej tvorby – gorali na oboch stranách 
nevytvorili žiadnu rapsódiu, žiadnu aspoň trochu väč-
šiu bánickú skladbu. Ľudoví tvorcovia / (najčastejšie 
anonymní) v krátkych stručných strofách, prevažne 
štvorveršových, síce vyjadrovali nadšenie i obdiv hrdi-
novi, ale neukazovali jeho činy na širšom pozadí osudu 
jeho života. To isté sa dá povedať o doterajších spraco-
vaniach Jánošíkovskej témy Tetmajerom, čo si básnik 
sám najlepšie uvedomoval.

Tento skutočne šľachetný zámer prerástol tvori-
vé sily Tetmajera: Legenda Tatr sa zdá byť skôr dielo 
umelé (nie dosť premyslená zlátanina rôznych dejov 
a motívov, dokonca tendencií) než dielo vytvorené z go-
ralského zmýšľania i ducha. Pohanské a praslovanské 
motívy, ktoré boli tak nádherne a podnetne realizované 
v tvorbe Stanisława Wyspiańskiego, v tatranskej epopeji 
nepriniesli očakávané umelecké efekty. Skutočnosť, že 
dodnes sa nikomu, vrátane Jalu Kurka v ohromnom diele 
pod názvom Janosik, nepodarilo lepšie zrealizovať tento 
vznešený cieľ, nemôže tešiť.  

Záujem generácie „Mladého Poľska” o tematiku 
pohanskú a praslovanskú bol veľký. Na veľké možnosti 
a umelecké úspechy v tejto oblasti poukazovala súčas-
níkom vysoko hodnotena dramatická tvorba Stanisława 
Wyspiańskeho,  zo zahraničných – Gerharta Hauptmanna 
a Richarda Wagnera. Hlavné príčiny návratu „mladopoľ-
ských” spisovateľov do dávnejšej i bližšej histórie, zdá 
sa, vyplývali zo snahy hľadania tajomstva osudov poľ-
ského národa. Toto hľadanie sa vyvodzuje ešte z roman-
tických tradícií. František Ziejka konštatuje:

Neoromantické tendencie v poľskom myslení na pre-
lome 19. a 20. storočia, vzrast nádejí na získanie nezávis-
losti, všeobecná zhoda pokiaľ ide o značný, ak vôbec nie

15 K. Tetmajer, Bajeczny świat Tatr, Warszawa 1906, s. 35.
16 Ibidem, s. 52.
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odbudowy ojczyzny – oto główne przesłanki zainteresowań 
młodopolskich pisarzy epoką przedhistoryczną naszych 
dziejów. Jedni twórcy powracali ku legendom krakowskim 
i wielkopolskim, by znaleźć odpowiedź na pytanie o przy-
czyny tragedii losów narodu polskiego. Inni pragnęli od-
kryć tajemnicę narodzin „z chaosu” plemiennego narodu 
i państwa. Jedni i drudzy poszukiwania te wiązali jednak 
mocnymi więzami ze współczesnością. Ogląd rzeczywisto-
ści współczesnej, politycznej i społecznej, podsuwał twór-
com wizję epoki prasłowiańskiej w kostiumie chłopskim, 
czy też – w konwencji świata ludzi prostych, związanych 
z życiem natury.17

Kazimierz Przerwa-Tetmajer nie był pierwszym pisa-
rzem eksploatującym modny w okresie Młodej Polski wątek 
Kostki Napierskiego; wyprzedził go i Jan Kasprowicz cie-
szącym się dużym uznaniem dramatem Bunt Napierskiego, 
i po części brat przyrodni Włodzimierz Tetmajer swą Opo-
wieścią z dawnych lat18. Siłą rzeczy musiał więc skorzystać 
z propozycji artystycznych swoich poprzedników, ale też 
jego wersja zawiera sporo elementów nowych.

Aleksandra Kostkę Napierskiego oraz wydarzenia 
z 1651 r. w Czorsztynie przedstawił pisarz w pierwszej 
części epopei tatrzańskiej, zatytułowanej Maryna z Hru-
bego. Kostka Napierski, domniemany syn króla Włady-
sława IV (z matki Tekli Bzowskiej), czuje się odepchnięty 
i skrzywdzony przez możnych tego świata, owych pychą 
zżeranych Wiśniowieckich, Radziwiłłów, Zbaraskich, Lu-
bomirskich, Koniecpolskich czy Potockich. Wprawdzie 
otrzymał wykształcenie i nazwisko od Kostków, spędził 
kilka lat na dworze królowej Cecylii Renaty, a nawet od-
był podróże zagraniczne do Szwecji i Siedmiogrodu, ale 
w konkurach do Beaty Hubertówny przegrał z bogatym 
i urodnym „jak bożek słowiański” Janem Sieniawskim. 
Ten butny i bezwzględny magnat w dodatku nie przebierał 
w środkach, zdradził prawdziwe pochodzenie „królewskie-
go syna” i jego sytuację nie do pozazdroszczenia. Teraz 
poniżony i wzgardzony, szukał Kostka Napierski sprzy-
mierzeńców wśród gnębionych i prześladowanych; „wie-
dział o nim Chmielnicki”, ale trafił do górali. On dążący 
do zemsty i marzący o jakimś wielkim czynie, który by mu 
pozwolił sięgnąć po królewskie berło, jemu przecież – jak 
rozumował – należące się po śmierci Jana Kazimierza; oni 
zaś chcieli się mścić „za syćkie krziwdy, ucisk, swąmwole, 
ciemięstwo, łupiestwo i rozbójnictwo ślacheckie”19. Różne 
są więc cele i ambicje uczestników czorsztyńskiej raba-
cji, jak różny był ich skład socjalny. Lecz Kostka Napier-
ski to nie postać statyczna – jego poglądy pod wpływem 

17 F. Ziejka, Motywy prasłowiańskie, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, 
Kraków 1977, s. 204.

18 F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich Warszawa 1984, s.129.
19 K. Tetmajer, Legenda Tatr, t. 1: Maryna z Hrubego. Kraków 1961, s. 43.

prvoradý podiel sedliakov v budúcom diele obnovy vlas-
ti – to sú hlavné predpoklad záujmu „mladopoľských” 
spisovateľov o prehistorickú epochu našich dejín. Jedni 
tvorcovia sa vracali ku krakovským a veľkopoľským legen-
dám, aby našli odpoveď na otázku príčiny tragédie osudov 
poľského národa. Iní túžili odhaliť tajomstvo zrodenia „z 
chaosu” kmeňového národa a štátu. Jedni i druhí tieto 
hľadania však spájali silnými putami so súčasnosťou. Po-
hľad na súčasnú realitu, politickú a spoločenskú, ponúkal 
tvorcom víziu praslovanskej epochy v sedliackom odeve, 
či tiež – v konvencii sveta jednoduchých ľudí, spojených 
so životom prírody17.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer nebol prvým spome-
dzi tých, ktorí využivali vali v období „Mladého Poľska” 
módnu dejovú myšlienku Kostku Napierskeho; predstihol 
ju i Ján Kasprowicz drámou Bunt Napierskiego, ktorá sa 
stretla s veľkým uznaním, a čiastočne nevlastný brat Wło-
dzimierz Tetmajer svojou Opowieścią z dawnych lat.18 
Prirodzene teda musel využiť umelecké propozície svo-
jich predchodcov, ale jeho verzia obsahuje taktiež mnoho 
nových prvkov. 

Aleksandra Kostku Napierskeho a udalosti z roku 
1651 v Czorsztyne predstavil spisovateľ v prvej časti ta-
transkej epopeje, nazvanej Maryna z Hrubego. Kostka 
Napierski, domnelý syn kráľa Vladislava IV. (matka 
Tekla Bzowska), sa cíti odstrčený a ukrivdený mocný-
mi tohto sveta, oných pýchou opantaných Wiśniowiec-
kych, Radziwiłłovcov, Zbaraských, Lubomirských, 
Koniecpolských či Potockých. Síce získal vzdelanie 
i priezvisko od Kostkovcov, strávil niekoľko rokov 
na dvore kráľovnej Cecílie Renáty, dokonca uskutoč-
nil zahraničnú cestu do Švédska i Sedmohradska, ale 
v dvorení Beáte Hubertovej prehral s bohatým a pek-
ným „ako slovanský bôžik” Jánom Sieniawskym. Ten-
to pyšný a bezohľadný magnát navyše nevyberaným 
spôsobom prezradil skutočný pôvod „kráľovského 
syna” i jeho nezávideniahodnú situáciu. Kostka Na-
pierski, ponížený i opovrhnutý, hľadal spojencov 
medzi utláčanými i prenasledovanými; „vedel o ňom 
Chmielnicki”, ale dostal sa ku Goralom. On snažiaci 
sa o pomstu i túžiaci po akomsi veľkom čine, ktorý 
by mu umožnil siahnuť na kráľovské žezlo, predsa 
jemu – ako uvažoval – patrialo po skone Jana Kazi-
mierza; oni zasa chcúc sa pomstiť „za všetky krivdy, 
utláčanie, svojvôľu, tyranstvo, okrádanie i šľachtické 
lupičstvo”.19 Teda rôzne sú ciele i ambície účastníkov 
czorsztynského povstania. Avšak Kostka Napierski 

17 F. Ziejka, Motywy prasłowiańskie, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, 
Kraków 1977, s. 204.

18 F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich Warszawa 1984, s. 129.
19 K. Tetmajer, Legenda Tatr. t. 1: Maryna z Hrubego. Kraków 1961, s. 43.
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perswazji marszałka Łętowskiego ulegają radykalnemu 
uspołecznieniu i poszerzeniu, nie na tyle jednak, aby mogły 
zapewnić powodzenie powstaniu. Górale przypuszczalnie 
nie dowierzali domniemanemu synowi Władysława IV, nie 
widzieli też w „swoim chłopskim rozumie” – co wydaje się 
najbardziej prawdopodobne i przekonujące – szans powo-
dzenia rabacji i – jak wiadomo – nie wystąpili masowo ani 
energicznie, a epilog poruszeństwa był z góry przesądzony 
i wiadomy. 

W takim ujęciu, psychologicznie zupełnie uzasadnio-
nym, Kostka Napierski reprezentuje inne dodatnie i aktu-
alnie bardzo cenione cechy, mianowicie – jak przystało na 
inteligenta – myśli o nowej Polsce, opartej na sprawiedli-
wości społecznej i zasadach moralnych. Te jego ambicje 
dobitnie uwidoczniły się w rozmowie z tynieckim opatem, 
Pstrokońskim, w której Polskę porównuje do chorego lwa, 
ledwie mogącego się bronić, ale już nie walczyć i zwycię-
żać.20 Słusznie zatem Franciszek Ziejka zauważa, że:

Jakkolwiek ocenimy „Marynę z Grubego”, jedne-
go nie można zakwestionować, że jest to nie tylko wielkie 
malowidło z życia górali podhalańskich, ale i dzieło zaan-
gażowane w ciągle nurtujące polskie społeczeństwo spory 
o Polskę, jej przyszły kształt i charakter. I to właśnie wyzna-
cza temu utworowi bardzo ważne miejsce w dziejach litera-
tury polskiej, a także w dziejach legendy o Napierskim.21

Sztandar walki po Kostce Napierskim przejmuje Ja-
nosik Nędza Litmanowski i taki tytuł nosi część II Legendy 
Tatr. W Adnotacji do jednego z wydań tego utworu autor 
zaznaczał:

Drugą autentyczną postacią jest Nędza Litmanowski 
czyli Litmanowski Nędza. Z zapisek o nim czytałem, że się 
na szlachcie za nieludzkie karanie chłopów po buncie Na-
pierskiego mścił, potem przeciw Szwedom powstał. Więcej 
nic. Dałem mu imię Janosika, chcąc polskiego Janosika 
stworzyć, albowiem ten, którego za bohatera Tatr mają 
polscy górale, był Słowakiem.22

Świadomie przytoczyliśmy ten cytat, gdyż zapewne 
wspólnie z tym z Bajecznego świata Tatr lepiej pomoże 
nam zrozumieć Tetmajerowską wizję Janosika, która ja-
koś wydaje się nam zawiła.23 Kim właściwie jest Jano-
sik Nędza Litmanowski? Ludowym bohaterem Słowian, 
o czym autor napomykał w Bajecznym świecie Tatr, czy 
polskim harnasiem – co należałoby wnosić z powyż-
szej Adnotacji – czy wreszcie ani jednym ani drugim, 
tylko jakimś nieokreślonym do końca zbójem tatrzań-
skim? Takie pytania nasuwają nam się raz po raz; wiele 

20 Ibidem, s. 57–58. 
21 F. Ziejka, Złota legenda... op. cit., s. 131.
22 K. Tetmajer, Legenda Tatr. t.2: Janosik Nędza Litmanowski. Kraków 1961, s. 184.
23 A. Jazowski, Tetmajerowska wizja Janosika. „Dunajec” 1983, nr 6. 

nie je statickou postavou – jeho názov pod vplyvom

presvedčovania maršalka Łętowského podliehajú radi-
kálnej sociabilite a rozšíreniu, nie však natoľko, aby 
mohli zabezpečiť úspech povstania. Gorali pravde-
podobne nedôverovali domnelému synovi Vladislava 
IV., nevideli tiež „svojim sedliackym rozumom” – čo 
sa zdá byť najväčšmi pravdepodobné i presvedčivé 
– šancu na úspech povstania a – ako vieme – nevystú-
pili masovo ani energicky a epilóg vzbury bol dopredu 
rozhodnutý a známy.

V takomto poňatí, psychologicky úplne odô-
vodnenom, Kostka Napierski reprezentuje iné klad-
né a aktuálne veľmi oceňované vlastnosti, konkrétne 
– ako to pasuje k inteligentovi – myslí na nové Poľsko, 
postavené na sociálnej spravodlivosti a morálnych zá-
sadách. Tieto jeho ambície sa zreteľne ukázali v roz-
hovore s tynieckym opátom Pstrokońským, v ktorom 
Poľsko prirovnáva k chorému levovi, ktorý sa ledva 
dokáže brániť, ale už nie bojovať a víťaziť.20 Správne 
teda František Ziejka uvažuje, že:

Akokoľvek ohodnotíme „Marynu z Hrubeho”, 
jedno nemožno spochybniť, že je to nielen veľký ob-
raz zo života podhalianskych goralov, ale i dielo an-
gažované do sporov o Poľsko, stále sužujúcich poľ-
skú spoločnosť, jeho budúcu podobu i charakter. A to 
vlastne vymedzuje tomuto dielu veľmi dôležité miesto 
v dejinách poľskej literatúry, tiež v dejinách legendy 
o Napierskom.21

Štandardu boja po Kostkovi Napierskom preberá 
Janosík Nędza Litmanowski a takýto titul má časť II. 
Legendy Tatr. V  Adnotácii k jednému z vydaní tohto 
diela autor podotkol:

Druhou autentickou postavou je Nędza Litmanows-
ki, čiže Litmanowski Nędza. Zo záznamov o ňom som 
čítal, že sa mstil šľachte za neľudské trestanie sedliakov 
po povstaní Napierskeho, potom proti Švédom povstal. 
Viac nič. Dal som mu meno Janosík, aby som vytvoril 
poľského Janosika, pretože ten, ktorého považajú za hr-
dinu Tatier poľskí gorali, bol Slovákom”.22

Vedom sme uviedli tento citát, keďže nesporne 
spoločne s tým z Bajecznego świata Tatr nám lepšie 
pomôže porozumieť tetmajerovskú víziu Janosika, 
ktorá sa nám zdá byt' akási zamotana.23 Kým je vlast-
ne Janosík Nędza Litmanowski? Ľudovým hrdinom 
Slovanov, o čom sa autor zmieňoval v Bajecznym 
świecie Tatr, či poľským vodcom zbojníkov – čo by 

20 Ibidem, s. 57-58. 
21 F. Ziejka, Złota legenda..., op. cit., s. 131.
22 K. Tetmajer, Legenda Tatr. t.2: Janosik Nędza Litmanowski. Kraków 1961, s. 184.
23 A. Jazowski, Tetmajerowska wizja Janosika. ”Dunajec” 1983 nr 6. 
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bowiem w kreacji Janosika jest naiwności paradoksów 
i niefortunnych uproszczeń, zresztą nie tylko w tej jedy-
nej postaci. Najwyraźniej typowa to cecha Tetmajerow-
skich bohaterów, którzy muszą być niezwykli, zaskaki-
wać i zadziwiać swym postępowaniem. Najpierw Janosik 
Nędza mieszka sobie gdzieś na Groniku, od czasu do czasu 
chodzi na Węgry, skąd wraca „przynapity”, odwiedzają go 
Mardułowie, Madeje, Gadeje, Stopkowie, „Krzyś Muzy-
ka”, Sablik, od których nie jest lepszy ani gorszy. Odmawia 
udziału w powstaniu Kostki Napierskiego, chyba z leni-
stwa. Jest zwykłym góralem, w dodatku bez jakiejkolwiek 
aktywności życiowej. I oto nagle ruszył z gór, bo „jak pa-
nom wolno bić chłopów, to i chłopom panów”. Zatem:

Na całą Małopolskę rozniosło się imię Janosika Lit-
manowskiego, a całe Podgórze trzęsło się od jego imienia. 
Mścił on się jak szatan, raz się spod hal ruszywszy, za to, że 
szlachta, karając chłopów za rebelię Kostkową, w zemście 
„od zmysłów odchodziła”.

Janosik chciał, aby mówiono, że znalazł swój swego, 
i za okrucieństwa panów na podanych z nawiązką płacił. 
Dwory i stodoły szlacheckie płonęły. Często gęsto nazajutrz 
po napadzie rano zgliszcza zabudowań, trupy szlacheckie 
w zgliszczach znajdowano. Były pochody nocne, były i wal-
ki ząb za ząb, oko w oko. Chłopi obwisłe z rozpaczy głowy 
dźwigać zaczęli, a imię Janosika powtarzać jak święte24.

Cztery lata trwała ta okropna walka. Gdy zaś szwedz-
kie wojsko przeniknęło w góry, „hetman zbójnicki z Po-
lan” skierował swoją drużynę przeciw obcym najeźdźcom 
i razem ze szlachtą walczył w obronie ojczyzny, chociaż 
obojętne były mu losy narodu polskiego. W rozmowie z bi-
skupem Pstrokońskim czytamy:
–  Jak to co? – zawołał ksiądz Pstrokoński. – Wszakżeś ty 

Polak, Polski, Rzeczypospolitej syn! 
–  Ja jest Polak, a hań za Tatrami, Luptacy i Węgrzy, 

a dołu Lafy. 
–  Jakie Lachy? 
– Ci, co ku Krakowu i w Krakowie mieszkają.
– To przecie właśnie Polacy! Bracia twoi!
–  Moi bracia, Górale, w kyrpcach hodzom. Lafy to od-

mienny naród.
– Wszakże mowa ta sama!
–  Je dy ta i ryby majom mowe ten samom, zadna nic ni-

jako inacy jako druga nie powie, a pstrągowi głowac to 
brat? Albo łososiowi brzana?25

Ale nie byłby Janosik bohaterem Tetmajera, gdyby 
po uratowaniu życia królowi Janowi Kazimierzowi w wą-
wozie Babiogórskim nie przemawiał w takim stylu, i nie 
prosił o taką nagrodę:

24 K. Tetmajer, Legenda Tatr. t. 2, op. cit., s. 7. 
25 Ibidem, s. 22.

sa mohlo usúdiť z vyššie uvedenej Adnotácie – či na-
koniec ani jedným ani druhým, iba akýmsi neurčitým, 
hmlistým tatranským zbojníkom? Takéto otázky nás 
napadajú neustále; V kreácii Janosika je totiž veľa 
naivity, paradoxov i nešťastných zjednodušení, vlast-
ne nie iba v tejto jedinej postave. Ako sa zdá, je to 
typická črta Tetmajerových hrdinov, ktorí musia byť 
neobyčajní, prekvapovať a udivovať svojím konaním. 
Najprv Janosík Nędza býva kdesi na Groniku, z času 
na čas chodí do Uhorska, odkiaľ sa vracia „podna-
pitý”, navštevujú ho Mardulovia, Madejovia, Gade-
jovia, Stopkovia, „Krzyś Muzyka”, Sablik, od kto-
rých nie je lepší ani horší. Odmieta účasť v povstaní 
Kostku Napierskeho, snáď z lenivosti. Je obyčajným 
goralom, a k tomu ešte bez akejkoľvek životnej čino-
rodosti. A hľa, náhle vyrazil z hôr, pretože „jak panom 
wolno bić chłopów, to i chłopom panów”. Teda:

Po celom Malopoľsku sa rozšírilo meno Janosi-
ka Litmanovského a celé Podhorie sa triaslo pri jeho 
mene. Mstil sa ako čert, raz spod hôľ vyrazil preto, že 
šľachta, trestajúc sedliakov za Kostkovu rebéliu, v po-
mste „bola ako zmyslov zbavená”. 

Jánošík chcel, aby sa hovorilo, že je tu niekto lep-
ší a za ukrutnosti pánov na poddaných platil s úrok-
mi. Šľachtické dvory i stodoly horeli. Často druhý deň 
po ráno prepade boli nachádzané spáleniská stavieb 
a v nich telá šľachticov. Boli nočné pochody, boli i boje 
oko za oko, zub za zub. Sedliaci hlavy sklonené zo zú-
falstva začali dvíhať a meno Janosika opakovať ako 
sväté. 24 

Štyri roky trval tento hrozný boj. Keď zasa švédske 
vojsko preniklo do hôr, „hetman zbójnicki z Polan” na-
smeroval svoju družinu proti cudzím útočníkom a spolu 
so šľachtou bojoval na obranu vlasti, hoci mu boli ľa-
hostajné osudy národa. 

V rozhovore s biskupom Pstrokońským čítame: 
– Ako to, čo? – zvolal kňaz Pstrokońský. – Veď ty si 
Poliak, Poľskej republiky syn! 
– Ja som Poliak a tam za Tatrami Liptáci i Uhri a dolu 
Lafovia. 
– Akí Lachovia? 
– Tí, čo pri Krakove a v Krakove bývajú.
– To sú predsa práve Poliaci! Tvoji bratia!
– Moji bratia, Gorali, chodia v krpcoch. Lafovia sú 
iným národom.
– Predsa reč je tá istá!
– I ryby majú tú istú reč, žiadna nič nijako ináč ako 
druhá nepovie, a pstruhovi hlaváč je brat? Alebo loso-

24 K. Tetmajer, Legenda Tatr. t. 2, op. cit., s. 7. 
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–  Wytnijcie, królu, tego, co mi klękać przed wami kazo-
wał, w pysk. 

–  Może i to być! – zawołał wybuchając nieopatrznym 
śmiechem król. – A więcej czego chcesz? 

–  Nic – odpowiedział Janosik. – Ja wam pomóg jak gazda 
gaździe. Wracajcie sie na gazdostwo swoje.26

Tetmajerowi marzyła się wielka epopeja tatrzańska. 
Ale ta inspiracja – co widać wyraźnie – nie była powodo-
wana odkryciem jakiegoś nowego, olśniewającego tematu 
- autor zamierzenia swe snuł na materiale, jakim dyspono-
wał przy pisaniu opowiadań Na Skalnym Podhalu. Toteż 
trudno się dziwić, że sylwetka Janosika Nędzy Litmanow-
skiego aż do złudzenia przypomina kreacje zbójnickie, 
z jakimi już wcześniej spotykaliśmy się we wspomnianym 
wyżej cyklu opowiadań tatrzańskich: ten sam sposób życia, 
ta sama mentalność i „honor” góralski, który każe bliźnich 
bezinteresownie wspomagać w potrzebie. Czyny i odruchy 
szlachetne przeplatają się tu ze zwykłym łotrostwem i zło-
dziejstwem. Spotykamy również te same co w Na Skalnym 
Podhalu tatrzańskie pejzaże, sylwetki, legendy, kontynu-
acje dawnej góralszczyzny, żyjącej już tylko w strzępach 
pieśni i gawędy. Zaiste nie przynosi to utworowi splendoru, 
robi wrażenie wtórności. Ale zdaje się, że jest to świadomy 
zabieg artystyczny, o czym dokładniej poniżej.

Niewątpliwie w Legendzie Tatr K. Tetmajerowi nie 
chodziło jedynie o przypomnienie sylwetki ludowego hero-
sa, ale także o podniesienie na duchu zniewolonego naro-
du, o rozwijanie w nim tych cech, które aktualnie były mu 
najbardziej potrzebne: woli walki, patriotyzmu, heroizmu, 
budowania sprawiedliwego ładu społecznego. Jeżeli litera-
ckim bohaterom górali podhalańskich, występujących w Na 
Skalnym Podhalu, kazał Tetmajer objawiać swój patriotyzm 
uczestnictwem w poruszeństwie chochołowskim (Za sytko), 
wracać do rodzimego kraju z Ameryki (Ocean) i Słowa-
cji (Żelazne wrota), to w Legendzie Tatr przed „harnasiem 
zbójnickim z Polan”, którego pojęcie ojczyzny i chyba także 
poczucia narodowego sprowadzało się do granic Podtatrza, 
postawił problem obrony narodu polskiego i jego króla jako 
własnego; to narodowe samookreślenie się harnasia jest 
o tyle trudne, że dopiero co mścił się on na szlachcie polskiej 
za okrutne znęcanie się nad pobratymcami uczestniczącymi 
w buncie Kostkowym. Jednak względy wyższego rzędu czy 
motywy moralne każą mu być dobrodusznym.

Zbójowanie Janosika Nędzy Litmanowskiego nie 
mieści się w ramach złodziejstwa i napadów rabunkowych, 
a przynajmniej nie zawsze, ale urasta do wielkich i groź-
nych dla kraju zrywów szerokich rzesz ludu góralskiego 
– znanych na Podhalu z literatury naukowej. Podobnie ma 
się rzecz z masową, sztuczną i nieprzekonującą wyprawą 

26  Ibidem, s. 37.

sovi parma?25 
Ale nebol by Jánošík hrdin Tetmajera, ak by po zá-

chrane života kráľovi Jánovi Kazimírovi v Babohorskej 
úžľabine neprehovoril v takomto štýle a neprosil o takúto 
odmenu:
– Pán kráľ, dajte po hube tomu, čo mi kľačať pred Vami 
kázal. 
– Môže i to byť! – zvolal vybuchnúc neuváženým smie-
chom kráľ. – A čo chceš viac? 
– Nič – odpovedal Jánošík. – Ja som vám pomohol ako 
gazda gazdovi. Vráťte sa na  svoje gazdovstvo.26

Tetmajer sníval o veľkej tatranskej epopeji. Ale táto 
inšpirácia – čo vidieť výrazne – nebola sprevádzaná objave-
nim akejsi novej, oslňujúcej témy. Autor svoje zámery zalo-
žil na materiály, akým disponoval pri písaní rozprávania Na 
Skalnym Podhalu. Preto sa nemôžeme cudovat, že postava 
Janosika Nędzu Litmanowského na nerozoznanie pripomína 
zbojnícke kreácie, s ktorými sme sa už skôr stretli vo vyššie 
spomínanom cykle tatranských rozprávaní: ten istý spôsob 
života, tá istá mentalita i goralský „honor”, ktorý káže blíž-
nym nezištne pomáhať. Šľachetné činy a reakcie sa tu pre-
pletajú s obyčajným lotrovstvom a zlodejstvom. Stretávame 
taktiež takú istú (ako v diele Na Skalnym Podhalu) tatranskú 
krajinu, postavy, legendy, kontinuácie starej goralčiny, žijúcej 
už iba v úryvkoch  piesní a v rozprávaní. Zaiste neprináša to 
dielu poctu, vytvára dojem duplicity. Ale zdá sa, že je to vedo-
mé úsilie, o čom sa podrobnejšie zmienime d'alej. 

V Legendzie Tatr K. Tetmajerovi nesporne nešlo iba 
o pripomenutie osobnosti ľudového hrdinu, ale tiež o po-
vznesenie ducha ujarmeného národa, o rozvíjaní tých čŕt 
v ňom, ktoré mu boli aktuálne najväčšmi potrebné: vôľu 
boja, patriotizmus, heroizmus, budovanie spravodlivého 
spoločenského poriadku. Ak literárnym hrdinom podhalian-
skych Goralov, vystupujúcim v diele Na Skalnym Podhalu 
kázal Tetmajer objavovať svoj patriotizmus účasťou v Cho-
chołowskom povstaní (Za sytko), návratom do rodného kraja 
z Ameriky (Ocean) i Slovenska (Żelazne wrota), tak v Le-
gendzie Tatr pred „zbojníckeho veliteľa z Polan”, ktorého 
ponímanie vlasti, snáď tiež národného povedomia sa obme-
dzovalo na hranice Podtatranska, postavil problém obrany 
poľského národa a jeho kráľa ako vlastného; toto národné 
sebaurčenie zbojníckeho veliteľa je o to ťažšie, že prave ne-
dávno sa pomstil poľskej šľachte za kruté mučenie bratov 
zúčastnených na Kostkovom povstaní. Avšak príčiny vyššie-
ho rádu či morálne motívy mu kážu byť dobromyseľným. 

Zbojníctvo Janosika Nędzu Litmanowského nemôže-
me zaradit' do ramca zlodejstva do a lúpežných prepadov 
a prinajmenšom nie vždy, ale narastá do veľkých a pre kra-
jinu hrozivých hnutí širokých zástupov goralského ľudu 

25 Ibidem, s. 22.
26  Ibidem, s. 37.
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górali podhalańskich pod wodzą harnasia na Liptów po 
chleb, mięso i złoto, do której przygotowywano się tak
długo i tak z dużą troską, jakby chodziło o jakąś wielką 
wyprawę wojenną. Janosik Nędza Litmanowski w inter-
pretacji Tetmajera to już nie harnaś, nawet tego pokroju co 
autentyczny słowacki Janosik, ale wielki przywódca naro-
dowy, pan równy królowi, i jako równy z równym z nim 
rozmawia, pomaga w potrzebie jak gazda gaździe. W tym 
przeświadczeniu podtrzymuje nas także to,  że po zdobyciu 
Hradka po południowej stronie Tatr i rozgromieniu oddzia-
łu wojsk węgierskich, hetman pisze do cesarza ultimatum, 
dając mu do wyboru wojnę lub pokój. Jest więc coś nie-
zwykłego w tej indywidualności Janosika, do jakiej ura-
sta pod piórem autora Legendy. Słusznie zatem Zdzisław 
Piasecki stwierdza – choć zdaje się nie dostrzegać takich 
cech w Tetmajerowskim harnasiu – że „ główny bohater 
Legendy Tatr, polski Janosik Kazimierza Tetmajera, jest 
postacią na miarę największych herosów, jakich zna lite-
ratura światowa”27

W tym świetle samowolna śmierć zwycięskiego Jano-
sika w płomieniach palącego się lasu wydaje się zaskaku-
jąca, dziwna i zbyt prozaiczna. Samobójstwo, czyn wysoce 
amoralny i aspołeczny, rażąco bowiem kontrastuje z idea-
łami, o jakich od wieków marzą narody i wyposażają w nie 
swych największych bohaterów, za które trzeba zwykle 
ginąć męczeńską śmiercią. Ten dysonans można wytłuma-
czyć jedynie tym, że u autora epopei przeważyła chęć sko-
rzystania z dość modnego w okresie Młodej Polski symbo-
lu ognia, płomienia, zarzewia28. Eksploatowali go również 
Podhalanie, między innymi Feliks Gwiżdż w opracowaniu 
wątku zbójnickiego Jak Mateja w karczmarce, a karczmar-
ka w nim się zalubiła.

Symbol ognia czy płomienia jak każdy inny, oczy-
wiście w zależności od kontekstu, może wyrażać różne 
treści (np. erotyczne, poczucie spalania się samego ar-
tysty). Zastosowanie symboliki ognia w epilogu kariery 
zbójnickiej Janosika zdaje się sugerować narodziny le-
gendy o słynnym ludowym herosie, przemianę ulubio-
nego bohatera ludowego w piękną i bogatą pieśń o nim, 
w myśl sentencji Heraklita, że wszystko pochodzi z ognia 
i w ogień się obraca. Takie metamorfozy, przekształcenia 
z jednego stanu w inny antropomorfizowany, były dość 
częstymi zabiegami poetyckimi w okresie modernizmu, 
o czym już wspominaliśmy. 

Za takim interpretowaniem omawianego symbolu 
Tetmajera przemawia też fakt, że wielu uczestników Ja-
nosikowej wyprawy na Hradek powróciło na Podhale; są 

27 Z. Piasecki, op. cit., s. 214.
28 Próby rekonesansu tego symbolu w literaturze okresu Młodej Polski pod-

jął się Jerzy Paszek w pracy Świat ognia w literaturze lat 1890–1918, [w:] Młodopol-
ski świat wyobraźni, op. cit..

– na Podhalí známych z vedeckej literatúry. Obdobne je to
s masovou, neprirodzenou, nepresvedčivou výpravou pod-
halianskych goralov pod vedením zbojníckeho veliteľa na
Liptov po chlieb, mäso a zlato, ktorá sa tak dlho a veľmi 
starostlivo  pripravovala, akoby išlo o nejakú veľkú vojen-
skú výpravu. Janosik Nędza Litmanowski v interpretácii 
Tetmajera už nie je zbojnícky kapitán, dokonca toho typu 
čo autentický slovenský Jánošík, ale veľký národný vodca, 
pán rovný kráľovi, i ako rovný s rovným s ním rozpráva, 
pomáha v ťažkej situácii ako gazda gazdovi. V tomto pres-
vedčení nás podporuje  tiež fakt, že po dobytí Hrádku na 
južnej strane Tatier i porážke oddielu uhorských vojsk veli-
teľ píše cisárovi ultimátum, dávajúc mu na výber vojnu ale-
bo mier. Je teda niečo nezvyklé v tejto svojráznosti Jano-
sika, do akej vyrastá pod perom autora Legendy. Správne 
teda Zdzisław Piasecki konštatuje – hoci, zdá sa, nevidieť 
takéto črty v Tetmajerovom zbojníckom kapitánovi – že 
„hlavný hradin Legendy Tatr, poľský Janosik Kazimierza 
Tetmajera, je postavou dosahujúcou úroveň najväčších hr-
din, akých pozná svetová literatúra”.27

V tomto kontexte svojvoľný skon víťazného Janosika 
v plameňoch horiaceho lesa zdá sa byť prekvapivý, divný 
a príliš prozaický. Samovražda, čin vysoko amorálny a aso-
ciálny, totiž rušivo kontrastuje s ideálmi, po ktorych po 
stáročia túžia národy a obdarúvaju nimi svojich najväčších 
hrdinov, za ktoré treba obvykle hynúť mučeníckou smrťou. 
Tento nesúlad možno vysvetliť iba tým, že u autora epopeje 
prevážila túžba využiť v období „Mladého Poľska” dosť 
módny symbol ohňa, plameňa, žiaru.28 Použivali ho tiež 
Podhal'ania, medzi inými Felix Gwiżdż v spracovaní. zbo-
jnickej myslienky Jak Mateja w karczmarce, a karczmar-
ka w nim się zalubiła.

Symbol ohňa či plameňa, ako každý iný, samozrej-
me, v závislosti od kontextu, môže vyjadrovať rôzny obsah 
(napr. erotický, pocit spal'ovania sa samotného umelca). 
Použitie symboliky ohňa v epilógu zbojníckej kariéry Ja-
nosika, zdá sa, sugeruje zrodenie legendy o slávnom ľu-
dovom hrdinovi, premenu obľúbeného ľudového hrdinu 
v peknú a bohatú pieseň o ňom, v zmysle sentencie Herak-
lia, že všetko pochádza z ohňa a v oheň sa obrati. Takéto 
metamorfózy, preformovania z jedného stavu do iného an-
tropomorfizovaného, boli dosť častými poetickými úkon-
mi v období modernizmu, čo sme už spomínali. 

Za takúto interpretáciu spomínaného symbolu Tet-
majera hovorí tiež fakt, že veľa účastníkov Janosikovej 
výpravy na Hrádok sa vrátilo na Podhalie; sú medzi nimi 
Sabala, Mardula, Krzyś, Mateja, Jano z Gronia, Toporovci 

27 Z. Piasecki, op cit., s. 214.
28 Preskúmať tento symbol v literatúre obdobia Mladého Poľska sa pokúsil 

Jerzy Paszek v práci Świat ognia w literaturze lat 1890–1918, [w:] Mlodopolski świat 
wyobraźni, op. cit..
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wśród nich Sabała, Marduła, Krzyś, Mateja, Jano z Gro-
nia, Toporowie z Hrubego, którzy osiedlili się w podha-
lańskich wsiach, opowiadali o niezwykłych wyczynach 
Janosika, tworzyli jego legendę, o wiele młodszą od hi-
storycznych wydarzeń, bo faktycznie rozpowszechnioną 
przez pokolenie Sabały. Patrząc w ten sposób na epopeję 
Tetmajera – występowanie w niej Sabały i innych znajo-
mych z Na Skalnym Podhalu nie jest znów takie bardzo 
anachroniczne.

W sumie bohater Legendy Tatr, Janosik Nędza Litma-
nowski jest jakiś dziwny, niespójny. Poeta myślał o pol-
skim lub słowiańskim bohaterze (harnasiu) narodowym, 
ale w rzeczywistości przypomina on sylwetki zbójnickie 
z nowel Na Skalnym Podhalu, ukształtowane poniekąd pod 
wpływem naturalistycznego kierunku w modernizmie i in-
spiracji inteligencji napływowej.

Legenda Tatr jest ostatnim większym dziełem lite-
rackim Kazimierza Przerwy-Tetmajera, jeżeli nie liczyć 
trylogii pt. Koniec epopei (1913–1914), napisanej w okre-
sie ogólnego wzrostu irredenty wśród społeczeństwa pol-
skiego, a osnutej na tle czasów napoleońskich. Po tym 
okresie, wskutek postępującej choroby psychicznej, poeta 
nie napisał już nic godnego uwagi.

z Hrubého, ktorí sa usadili v podhalianskych dedinách, 
rozprávali o neobvyklých počinoch Janosika, vytvárali 
jeho legendu, oveľa mladšiu oproti historickým uda-
lostiam, pretože fakticky bola rozšírená pokoleniami 
Sabalu. Pozerajúc z tohto uhla pohľadu na epopeju Tet-
majera – vystupovanie v nej Sabalu i iných známych 
z diela Na Skalnym Podhalu, nie je zasa tak veľmi 
anachronické.

Celkovo hradin Legendy Tatr, Janosik Nędza Litma-
nowski je akýsi divný, nekoherentný v konštrukcii i vyzne-
ní. Poeta myslel na národného pol'ského alebo slovanského 
národného hrdina (veliteľa), ale v skutočnosti  pripomína  
zbojnícke postavy z noviel Na Skalnym Podhalu, sformo-
vané tak trochu pod vplyvom naturalistického smeru v mo-
dernizme a inšpirácie prisťahovanej inteligencie.

Legenda Tatr je posledným väčším literárnym dielom 
Kazimierza Przerwu-Tetmajera, ak nepočítame trilógiu 
s názvom Koniec epopei (1913–1914), napísanú v období 
všeobecného  vzrastu iredenty medzi poľskou spoločnos-
ťou a opretú o pozadie napoleonských čias. Po tomto ob-
dobí, v dôsledku postupujúcej psychickej choroby, básnik 
už nenapísal nič, čo by stálo za pozornosť.

Preklad: Miroslav Števík

Tomasz Trancygier

Polonika w zbiorach 
Słowackiej Biblioteki Narodowej (SBN) 
w Martinie

Temat jest bardzo szeroki ze wzgledu na wieloaspek-
towość terminu „polonika”, dlatego w czasie, który mam 
do dyspozycji mogę w zasadzie tylko zasygnalizować 
pewne zjawiska i fakty dotyczące tego typu dokumentów 
w zbiorach instytucji, w której mam przyjemność praco-
wać od paru dziesiątków lat. Na wstępie kilka podstawo-
wych danych o tej placówce.

Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku i są 
związane z działaniami oświeconych patriotów słowa-
ckich-Antona Bernolaka, Jozefa Ribaya, Milana Rešet-
ki, Viliama Čaploviča, Martina. Hamuljaka jak równiež 
Macierzy Słowackiej, w łonie ktorej biblioteka działała, 
początkowo jako biblioteka tego stowarzyszenia, i wraz 
z nim byla w czasach monarchii austro-węgierskiej pod-
dawana represjom. Po utworzeniu Czechosłowacji funk-
cjonowała w ramach struktury organizacyjnej Macierzy 
Słowackiej. Od roku 2000 na mocy ustawy nr. 183 z 12 

Tomasz Trancygier

Poloniká vo fondoch 
Slovenskej národnej knižnice (SNK) 
v Martine

Téma avizovaná v názve tohto vystúpenia je veľmi 
široká vzhľadom na mnohoaspektnosť termínu „poloni-
ká”, preto vo vymedzenom čase budem môcť iba naz-
načiť isté javy a fakty o tejto kategórii dokumentov vo 
fondoch inštitúcie, v ktorej mám potešenie pracovať už 
niekoľko desiatok rokov. Na úvod spomeniem niekoľko 
základných údajov o tomto pracovisku. 

Začiatky SNK siahajú do prvej polovice XIX. sto-
ročia a spájajú sa s pôsobením vzdelaných slovenských 
vlastencov – Antona Bernoláka, Jozefa Ribaya, Milana 
Rešetku, Viliama Čaploviča, Martina Hamuljaka ako aj 
knižnice Matice slovenskej. Tá spočiatku pôsobila ako 
zložka uvedeného spolku a v období uhorského štá-
tu sa proti nej podnikali represálie obdobne ako proti 
vlastnej Matici. Po vzniku Československa fungovala 
v rámci organizačnej štruktúry Matice slovenskej. Od 
roku 2000 na základe zákona 183 z 12. mája 2000 je 
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maja 2000 jej organem założycielskim zostało minister-
stwo kultury Rep. Słowackiej. W ten sposób placówka ta 
po wyłączeniu jej z Macierzy Słowackiej stała się pań-
stwową instytucją kulturalną.

W roku 2006 jej zbiory liczyły ogółem 4 624 000 
woluminów, w zeszłym roku przybyło 46 900 kolejnych, 
z tego 1974 to tytuły czasopism. Obecnie ma ponad 10 
000 czytelników, w roku 2006 dokonała ponad 140 000 
wypożyczeń, ma 39 stanowisk dostępu do internetu.

Dla potrzeb mojego wystąpienia poprzez dokumenty 
polonikalne mam na myśli te, których autorami są Pola-
cy, dokumenty traktujące o Polsce, Polakach i sprawach 
polskich oraz dokumenty wytworzone w Polsce.

Moja z konieczności krótka informacja o dokumen-
tach polonikalnych w Słowackiej Bibliotece Narodowej 
z pewnością nie zastąpi przeglądania licznych źródeł 
informacji bibliotecznej -katalogów, zestawień biblio-
graficznych i opracowan syntetycznych, ktore już były 
opublikowane i w których dokumenty polonikalne były 
nieraz uwzględniane. 

Zacznijmy chronologicznie, czyli kolekcjami 
książki dawnej. Źródłem są tu opracowania sporządzo-
ne przez Imricha Kotvana (Inkunabuly knižnice Matice 
slovenskej v Martine, Martin MS1962), Imricha Kotvana 
i Evę Frimmovą Inkunabuly Slovenskej národnej knižni-
ce v Martine MS Martin 1988, 269 s.), Helenę Sakto-
rovą Generalny katalóg tlačí 16 storočia zachowanych 
na územi Slovenska, Martin, MS 1993, 1997). Są wśród 
nich dokumenty polonikalne, które wskazali moi słowac-
cy koledzy, jako szczególnie wartościowe lub interesu-
jące i dlatego godne wzmianki. Przed pierwodrukami 
należałoby jeszcze wspomnieć o kodeksach, czyli księ-
gach pisanych ręcznie. Do takowych zalicza się Psałterz 
– Gradual z XV–XVI stulecia, liczący 177 stron, którego 
układ i postać fizyczna wskazują na pochodzenie z jednej 
z dwóch kartuzji na Spiszu. (Chodzi o konwent kartuzów 
koło Letanowiec). Z pierwodruków są to dwie księgi au-
torstwa Mattheusa de Cracovia (Connfesionale sive de 
modo Confitendi et de puritate conscientiae z lat 1476–
1482 oraz Utrum expediat et deceat sacerdotes missas 
continuare z 1491 roku), Martinusa Polonusa (Margarita 
decreti... z lat 1482–1489, Sermones de tempore et de 
Santis... z 1484 roku) oraz Chronica Hartmanna Sche-
dela zawierająca weduty Krakowa. Nie sposób rownież 
nie wspomnieć o dziele Johannesa de Thurocz Chronica 
Hungarorum z 1488 roku.

Z oficyny krakowskiego drukarza Jana Hallera po-
chodzą druki: Computus nous totius fere Astronomie 
(1504), Joannesa Glogoviensis Computus Chiromestralis 
(1507), Jana Dlugosza Vita beatissimi Stanislai Craco-

jej zriaďovateľom Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky. Takýmto spôsobom ju vyčlenili z Matice slo-
venskej a Slovenská národná knižnica sa stala štátnou 
kultúrnou ustanovizňou.

Jej fondy predstavovali v roku 2006 celkove 4 624 
000 zväzkov, v minulom roku k nim pribudlo 46 900 
prírastkov. V jej časopiseckom fonde bolo 1974 titulov. 
V súčasnosti má viac než 10 000 čitateľov, v roku 2006 
poskytla viac než 140 000 výpožičiek, má 39 interneto-
vých prístupových miest pre verejnosť.

Pre potreby tohto referátu budem pracovne defino-
vať poloniká ako dokumenty zhotovené poľskými autor-
mi, dokumenty pojednávajúce o Poľsku, Poliakoch a poľ-
ských otázkach, ako aj dokumenty vytvorené v Poľsku.

Vzhľadom na okolnosti musí byť moja informácia 
o polonikách v SNK stručná, preto nenahradí oboznamo-
vanie sa s mnohými jestvujúcimi knižnično-bibliografic-
kými prameňmi a publikovanými syntetickými štúdiami, 
v ktorých sa polonikálne dokumenty neraz spomínajú iba 
okrajovo.

Začneme chronologicky, teda historickými knižnými 
fondmi. Pomáhajú sa v nich zorientovať súpisy: Imricha 
Kotvana Inkunábuly knižnice Matice slovenskej v Marti-
ne, Martin MS 1962, Imricha Kotvana i Evy Frimmovej 
Inkunabuly Slovenskej národnej knižnice v Martine MS 
Martin 1988, 269 s.), Heleny Saktorovej Generálny ka-
talóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, 
Martin, MS 1993, 1997). Medzi nimi sa nachádzajú po-
lonikálne dokumenty, na ktoré poukazovali moji sloven-
skí kolegovia ako na obzvlášť hodnotné alebo niečím po-
zoruhodné. Pred prvými tlačami, teda inkunábulami, sa 
patrí spomenúť o kódexy, teda knihy písané ručne. K nim 
patrí Psałterz – Gradual z 15.-16. storočia, ktorý má 177 
s. Jeho obsah a fyzická podoba naznačujú, že jeho pôvod 
je v jednom z dvoch kartuziánskych kláštorov na Spiši. 
(Ide o konvent kartuziánov pri Letanovciach). Z prvotla-
čí sú to dve knihy z pera Mattheusa de Cracovia (Con-
nfesionale sive de modo Confitendi et de puritate con-
scientiae z obdobia rokov 1476–1482, Utrum expediat et 
deceat sacerdotes missas continuare z 1491 roku), Marti-
nusa Polonusa (Margarita decreti... z rokov 1482–1489, 
Sermones de tempore et de Santis... z 1484 roku) ako aj  
Chronica Hartmanna Schedela, v ktorej sú veduty Kra-
kova. Treba tiež spomenúť dielo Johannesa de Thurocz 
Chronica Hungarorum z 1488 roku.

Z oficiny krakovského tlačiara Jana Hallera po-
chádzajú tlače: Computus nous totius fere Astronomie 
(1504), Joannesa Glogoviensis Computus Chiromestralis 
(1507), Jana Dlugosza Vita beatissimi Stanislai Craco-
viensis episcopi (1511), Jana Dubraviusa Theriobulia 
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viensis episcopi (1511), Jana Dubraviusa Theriobulia 
(1521), Petrusa Lombardusa Epithoma conclusionum 
theologicalium (1521), są również druki z oficyny Hie-
ronima Vietora (Cebetis Thebani Socratis discipuli tabu-
la… 1524, oraz Plini Secundi Liber Septimus Naturalis 
Historiae, (1526), Z krakowskiej Officina Typographica 
Lazari pochodzi Pymander Mercurii Trismegisti Cumm 
commento (1586), w drukarni Mikołaja Scharffenbergera 
wytworzono Pasterskie Publiusa Wergiliusza Rozmuovy 
w języku polskim (1588), Piotra Skargi Żywoty Świętych 
Starego i Nowego Zakonu. Z krakowskiej oficyny Ma-
cieja Andrzejowczyka pochodzi Itinerarium albo Wyjazd 
na wojnę Moskiewską (1633). Podobnych dzieł z innych 
drukarni krakowskich, gdańskich, wrocławskich z XVII 
i XVIIII wieku jest w lub było w zbiorach Słowackiej 
Biblioteki Narodowej więcej. Celowo używam słowa 
„było”, ponieważ po zmianach politycznych w 1989 roku 
w dużej części nie skatalogowane zbiory dawnej, książki 
znajdujące się w depozycie po zlikwidowanych w 1951 
roku bibliotekach klasztornych częściowo zwrócono ich 
prawowitym właścicielom, mianowicie zakonom premon-
strantów, pijarów i dominikanów. Szczególnie klasztor 
zakonu pijarów z Podolinca posiadał znaczną ilość ksiąg 
polskiej proweniencji, które są obecnie na zlecenie Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie sukcesywnie katalogo-
wane i opisywane. Ogólna liczba pierwodruków w SBN 
na dzień dzisiejszy wynosi 671 jednostek, druków z XVI 
wieku jest ponad 6 tysięcy, druków XVII wieku – około 15 
tysięcy a XVIII wieku – około 30 tysięcy.

Jeśli zaś chodzi o poprzedniczkę słowackiej biblio-
teki narodowej, mianowicie Książnicę Macierzy Sło-
wackiej, to placówka ta posiadała jeszcze przed swoim 
formalnym ustanowieniem w 1863 roku kolekcję dzieł 
słowiańskich, którą zgromadziła wybitna postać ów-
czesnego ruchu patriotycznego – Martin Hamuljak. Już 
w 1824 roku podjął on działania w celu zorganizowa-
nia towarzystwa słowiańskiego w Budine. W 1826 roku 
założył tam towarzystwo czytelnicze – Slovanský čita-
teľský spolok. W 1858 roku podarował swojej wyma-
rzonej książnicy Macierzy Słowackiej posiadany przez 
siebie księgozbiór liczący 2019 woluminów, zawiera-
jący m.in dzieła Mickiewicza, Lindego sześciotomowy 
Słownik języka polskiego, dzieła J. S. Dembowskiego, 
Naruszewicza, J. S. Bandtkiego, F. Gawreckiego. Zbiór 
ten poszerzano poprzez dary i działalność akwizytorską 
Macierzy Słowackiej, która od 1864 roku zwracała sie 
do czołowych instytucji kultury świata słowiańskiego 
z propozycjami stałej wymiany wydawnictw. Najczęściej 
apele te trafiały na podatny grunt. Jednak w latach 1863–
1875 w następstwie znanej zapewne Państwu rusofilskiej 

(1521), Petrusa Lombardusa Epithoma conclusionum 
theologicalium (1521); sú tam aj diela z tlačiarne Hie-
ronima Vietora (Cebetis Thebani Socratis discipuli ta-
bula… 1524, a Plini Secundi Liber Septimus Naturalis 
Historiae, (1526), Z krakovskej Officina Typographica 
Lazari pochádza Pymander Mercurii Trismegisti Cumm 
commento (1586), v tlačiarni Mikołaja Scharffenbergera 
vznikli Pasterskie Publiusa Wergiliusza Rozmuovy w ję-
zyku polskim (1588), Piotra Skargu Żywoty Swiętych Sta-
rego i Nowego Zakonu. Z krakovskej oficiny Macieja An-
drzejowczyka pochádza zasa Itinerarium albo Wyjazd na 
wojne Moskiewską (1633). Vo fondoch SNK obdobných 
diel z druhých krakovských, gdanských, vroclavských 
tlačiarní  z 17. i 18. storočia bolo alebo je viac. Slovo 
“bolo” používam zámerne, pretože po politických zme-
nách v roku 1989 mnohé dovtedy nespracované zbierky 
historických kníh, ktoré po zrušení kláštorných knižníc 
v roku 1951 boli uskladnené v SNK ako v depozite, sa 
vrátili zákonným vlastníkom, teda rádom premonštrátov, 
piaristov a dominikánov. Bol to najmä kláštor piaristov 
z Podolínca, kde sa nachádzal pomerne veľký počet kníh 
poľskej proveniencie. Na základe podnetu Bibliotéky 
Narodowej vo Varšave sú viaceré z nich v súčasnosti 
postupne spracovávané. V súčasnej dobe celkový počet 
prvotlačí v SNK predstavuje 671 jednotiek, tlačí z XVI. 
storočia je viac než 6 tisíc, tlačí z XVII. storočia je okolo 
15 tisíc, z XVIII. storočia – okolo 30 tisíc.

Pokiaľ ide o predchodcu Slovenskej národnej kniž-
nice, menovite Knižnicu Matice slovenskej, spomínané 
pracovisko ešte pred svojim formálnym ustanovením 
v roku 1863 malo zbierku slovanských diel, ktorú zhro-
maždil Martin Hamuljak, popredná postava dobového 
vlasteneckého hnutia. Už v roku 1824 sa usiloval orga-
nizovať slovanský spolok v Budíne. V roku 1826 tam 
založil slovanský čitateľský spolok. V roku 1858 daroval 
vysnívanej knižnici Matice slovenskej vlastnú knižnú 
zbierku s počtom 2019 zväzkov, v ktorej boli o.i diela 
Mickiewicza, šesťzväzkový Słownik języka polskiego 
Lindeho, diela J. S. Dembowského, Naruszewicza, J. S. 
Bandtkiého, F. Gawreckého. Uvedenú zbierku  rozširo-
vali darmi i akvizičnou činnosťou Matice slovenskej. 
Táto organizácia od roku 1864 oslovovala popredných  
predstaviteľov kultúry slovanských krajín a navrhovala 
im sústavnú výmenu publikácií. Najčastejšie sa tieto ná-
vrhy prijímali. Jednako v rokoch 1863–1875 v dôsledku  
všeobecne známej rusofilskej orientácie Matice sloven-
skej a poľského januárového povstania, poľská strana ne-
mala veľký záujem o takúto spoluprácu, čo bolo napokon 
vcelku pochopiteľné. Napriek tomu aj v takomto zloži-
tom období sa poľské publikácie dostávali na Slovensko. 
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orientacji Macierzy Słowackiej i powstania styczniowego 
strona polska nie była zbyt skora do takiej współpracy, 
czemu zresztą trudno się dziwić. Mimo tego wydawni-
ctwa polskie nawet w tym złożonym okresie docierały na 
Słowację. Krakowskie Towarzystwo Naukowe przesyłało 
do Macierzy swój Rocznik, polskie wydawnictwa otrzy-
mywał, szczególności Svetozár Hurban Vajanský jako 
redaktor naczelny dziennika Narodnie Noviny i znany pi-
sarz, później jego następca Jozef Škultéty. Były to przede 
wszystkim publikowane prace J. Baudouina de Courtenay, 
Romana Zawilińskiego i Eljasza Radzikowskiego, (Tatry 
Bielskie) Pawła Chmielowskiego. W latach 1901 -1905 do 
redakcji docierały wydawnictwa Krakowskiej Akademii 
Umiejętności (Słownik Gwar Polskich, Melodie ludowe 
litewskie). Sporadycznie otrzymywano przesyłki książek 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 1924 roku, 
już po reaktywowaniu legalnej działalności książnicy Je-
rzy Pogonowski ofiarował jej swoje opracowanie Iliryzm 
i Słowiańszczyzna. Uzyskano również cenne polskie wy-
dawnictwa jako spuściznę po znanych postaciach świata 
kultury i nauki, utrzymujących kontakty ze stroną polską, 
np. prace J. Grzegorzewskiego ofiarowane Franciszko-
wi Bullo, szczególnie zaś Studia społeczno-statystyczne 
z 1883 roku, Velehradzkie Zjazdy Jozefa Bodeniego spre-
zentowane redakcji Narodnich nowin, książkę Podhalania 
i Tatry na początku XIX wieku Stanisława Eljasza-Radzi-
kowskiego podarowaną przez autora bibliografowi Ľudo-
vitovi Riznerowi. Po reaktywowaniu Macierzy Słowackiej 
i jej biblioteki w 1919 roku położono jednak główny na-
cisk na nabywanie książek czeskich. Zjawisko to było zro-
zumiałe ze względów historyczno-kulturalnych i w pew-
nym sensie trwa do dnia dzisiejszego. Jednak w latach 
1920–1940 istniało dosyć duże zainteresowanie książką 
polską. (np. Przerwa-Tetmajer, Semkowicz) a wcześniej 
S. Eljasz-Radzikowski. O rozwoju i zawartości. Książnicy 
Macierzy słowackiej traktuje solidne opracowanie Joze-
fa Kuzmika i Pavla Halaszy pt. Katalóg slavististických 
kníh v Národnej knižnici Matice slovenskej, które wydała 
Macierz Słowacka w 1972 roku i gdzie zostały wyszcze-
gólnione materiały polonikalne. I to tyle o ogólnych dzie-
jach powstawania zbiorów dokumentów polonikalnych 
w SBN.

Teraz pozwolę sobie na skrótowe omówienie dwóch 
aspektów reprezentacji pozycji polonikalnych w zbiorach 
wydawnictw zwartych SBN. Pierwszym jest obecność 
dzieł autorów polskich, dotyczących Słowacji i relacji pol-
sko-słowackich, z których kilku już wymieniłem, drugim 
reprezentacja dzieł klasyków literatury polskiej, niezależ-
nie od tego, czy są w oryginale, lub przekładach na język 
słowacki lub czeski.

Krakowskie Towarzystwo Naukowe – Krakovská vedec-
ká spoločnosť posielala do Matice svoj Rocznik, poľské 
publikácie dostával najmä Svetozár Hurban Vajanský ako 
šéfredaktor denníka Narodnie Noviny  a známy spisova-
teľ, neskôr jeho nástupca Jozef Škultéty. Boli to hlavne 
publikované štúdie J. Baudouina de Courtenay, Roma-
na Zawilińského, Eljasza Radzikowskiého, (Tatry Biel-
skie), Pawła Chmielowského. V období 1901–1905 sa 
do redakcie dostávali  publikácie Krakovskej Akademii 
Umiejętności (Słownik Gwar Polskich, Melodie ludowe 
litewskie). Občas prichádzali zásielky kníh z varšavskej 
Biblioteky Uniwersyteckej. V roku 1924, už po obnovení 
legálnej činnosti knižnice venoval jej Jerzy Pogonowski 
svoju štúdiu Ilyryzm i Słowiańszczyzna. Dostali sa tam aj 
vzácne poľské publikácie z pozostalosti popredných osob-
ností kultúry a vedy, ktoré udržiavali styky s Poľskom. 
Ako príklad možno uviesť diela J. Grzegorzewského ve-
nované Františkovi Bullovi, osobitne Studia społeczno-
statystyczne z roku 1883, Jozefa Bodeniho Velehradzkie 
Zjazdy, knihu Podhalania i Tatry na początku XIX wieku  
Stanisława Eljasza-Radzikowského, ktorú autor daroval  
bibliografovi Ľudovítovi Riznerovi. Všeobecne vzaté, po 
obnovení Matice slovenskej a jej knižnice v roku 1919 sa 
zamerali na získavanie českej literatúry. Vysvetľovalo sa 
to kultúrno-historickými dôvodmi a v istom zmysle tento 
jav pretrváva dodnes. Napriek tomu v rokoch 1920–1940 
bol pomerne veľký záujem o knihy poľských autorov, ako 
boli napríklad Przerwa – Tetmajer, Semkowicz, predtym 
S. Eljasz-Radzikowski. O historickom vývoji a obsahu 
knižnice Matice slovenskej pojednáva svedomite spra-
covaný prameň autorov Jozefa Kuzmíka i Pavla Halašu 
s názvom Katalóg slavististických kníh v Národnej kniž-
nici Matice slovenskej, ktorý vydala Matica slovenská 
v roku 1972. Sú tam osobitne vyčlenené polonikálne 
materiály. Toľko základné informácie o vzniku zbierok 
polonikálnych dokumentov v SNK.

Teraz prejdem k stručnej charakteristike dvoch as-
pektov zastúpenia poloník v knižnom fonde SNK. Prvý 
sa týka prítomnosti diel poľských autorov s obsahovým 
zameraním na Slovensko a poľsko-slovenské vzťahy 
(niektoré z týchto diel som už  vymenoval); druhým 
aspektom je zastúpenie diel klasikov poľskej literatúry, 
nezávisle na tom, či ide o diela v poľštine alebo v prekla-
doch do slovenčiny alebo češtiny.

Do prvej skupiny okrem spomenutých knižných pub-
likácií a článkov, ktorých autormi boli poľskí slovakisti: 
Eljasz- Radzikowski, Baudouin de Courtenay, Roman 
Zawiliński a Władysław Semkowicz možno zaradiť diela 
Zdzisława Niedzielu, Jana Magieru, Zofii Klarnerówny, 
Stanisława  Olszewicza, Władysława Bobeka. Z prác os-
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Do pierwszej grupy, oprócz już wymienionych wy-
dawnictw książkowych i publikowanych w formie arty-
kułów polskich słowacystów: Eljasza-Radzikowskiego, 
Baudouina de Courtenay, Romana Zawilińskiego i Wła-
dysława Semkowicza zaliczę również prace Zdzisława 
Niedzieli, Jana Magiery, Zofii Klarnerówny, Stanisława 
Olszewicza, Władysława Bobeka. Spośród prac innych 
autorów zajmujących się problematyką Tatr i pogranicza 
polsko-węgierskiego w okresie wcześniejszym należy wy-
mienić dzieło Stanisława Staszica, O ziemiorództwie Kar-
patów, cykl opowiadań K. Przerwy Tetmajera Na Skalnym 
Podhalu w tłumaczeniach na czeski i na słowacki 

Do grupy klasyków tak zwanej wysokiej literatury 
polskiej należą występujące w zbiorach SBN tłumacze-
nia dzieł polskiej literatury pięknej na języki słowacki 
i czeski. 

Na podstawie bardzo pobieżnego wglądu w obecne 
zbiory Słowackiej Biblioteki Narodowej można zaryzy-
kować tezę, że w tej grupie na pierwszym miejscu plasu-
ją się tłumaczenia powieści H. Sienkiewicza, których jest 
kilkadziesiąt, na czele z Quo Vadis, Zofii Nałkowskiej 
wydawane w latach 1930–1980, których doliczyłem się 
około 10, popularny był Faraon Bolesława Prusa, po-
dobnie już wzmiankowany Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
którego przekłady chętnie drukowano w latach 1908–
1950, statystycznie znacząca jest pozycja Karola Wojty-
ły z 6 tytułami, Jarosława Iwaszkiewicza – 5, Kornela 
Makuszyńskiego, Tadeusza Różewicza – 4, Kazimierza 
Brandysa i Józefa Tischnera – po 3, Stanisława Reymon-
ta – 2 tytuły. Można zaryzykować tezę, że skład literatury 
polonikalnej w zbiorach SNB w okresie międzywojen-
nym określał ówczesny gust i preferencje czytelnicze, 
w latach II wojny i po niej aż do r. 1989 to były względy 
ideologiczne rzutujące na politykę wydawniczą w Sło-
wacji, jak i zasady gromadzenia zbiorów w samej SBN. 
W tym okresie określali je miejscowi działacze partyjni, 
delikatnie mówiąc wyjątkowo nieufni wobec wszystkich 
docierających z Polski treści.

Sytuacja zmienia się po roku 1989, kiedy na ryn-
ku książki pojawiają się prywatne firmy wydawnicze, 
ale kończy się okres dotowania produkcji wydawniczej 
przez państwo. Z dostępnych mi opracowań: Joanna 
Biel Współczesne relacje wydawnicze między Polską 
i Słowacją (maszynopis) z 2006 roku oraz M. Pančiko-
vá, Polonica slovaca 1990–2002 wynika, że w sferze 
przekładów literatury polskiej na język słowacki brak 
jest wyraźnej tendencji rozwojowej w poszczególnych 
latach, dominują edycje literatury dziecięcej, wydawni-
ctwa z zakresu teologii, religii i filozofii, mniej częste 
są inicjatywy wydawnicze dotyczące utworów pro-

tatných autorov, ktorí sa venovali tematike Tatier a poľsko-
uhorského  pohraničia v skorších obdobiach, sa patrí spo-
menúť najmä knihu Stanislawa Staszica O ziemiorództwie 
Karpatów, ako aj cyklus  poviedok K. Przerwu-Tetmajera 
Na Skalnym Podhalu v prekladoch do češtiny a slovenčiny.

Do kategórie takrečeno vysokej poľskej literatúry 
patria preklady klasikov poľskej prózy do slovenčiny 
a češtiny, ktoré sa nachádzajú vo fondoch SNK  

Už len zbežné nahliadnutie do dnešných fondov 
SNK dovoľuje vysloviť tézu, že v tejto skupine popred-
né miesta patria prekladom románov H. Sienkiewicza, 
ktorých je niekoľko desiatok, pričom na prvom mieste je  
Quo Vadis; ďalej sú to knihy Zofie Nałkowskiej vydáva-
né v období 1930–1980 (približne 10 titulov), populárny 
bol Faraon B. Prusa, podobne ako už spomínaný Kazi-
mierz Przerwa Tetmajer, ktorého často vydávali v pre-
kladoch v rokoch 1908–1950. Kvantitatívne významná je 
autorská pozícia Karola Wojtylu so 6 vydanými titulmi, 
Jarosława Iwaszkiewicza (5), Kornela Makuszyńské-
ho a Tadeusza Różewicza (po 4), Kazimierza Brandysa 
a Jozefa Tischnera (po 3), Stanisława Reymonta ( 2 ti-
tuly). Dá sa povedať, že skladbu polonikálnej literatúry 
vo fonde SNK pochádzajúcej z medzivojnového obdo-
bia výrazne ovplyvňovali dobové čitateľské preferencie 
v období 2. svetovej vojny a po nej, približne až do r. 
1989 rozhodovali o jej skladbe ideologické faktory, 
ktoré boli prítomné vo vydavateľskej politike na Slo-
vensku a z nich odvodené zásady doplňovania fondov 
v samotnej SNK. V predmetnom období ich určovali 
najmä miestni stranícki funkcionári, ktorí boli, mierne 
povedané, mimoriadne ostražití voči všetkým textom 
prichádzajúcim z Poľska.

Situácia sa zásadne zmenila po roku 1989, keď na 
knižný trh vstúpili súkromné vydavateľstvá a zároveň  
štát začal ustupovať od dotovania činnosti vydavateľs-
tiev. Na základe prameňov ako sú: Joanna Biel Współc-
zesne relacje wydawnicze między Polską i Słowacją (ru-
kopis) z roku 2006 a M. Pančíková, Polonica  slovaca 
1990–2002 vyplýva, že v jednotlivých rokoch v oblasti 
prekladov poľskej literatúry do slovenčiny chýba výraz-
ná vývojová tendencia, prevládajú vydania literatúry pre 
deti, publikácie z odborov teológia, náboženstvo a filo-
zofia. O niečo zriedkavejšie sa vyskytujú vydania prózy. 
Nasvedčuje tomu prítomnosť vo fondoch SNK – ktoré 
vďaka zákonu o povinnom výtlačku odzrkadľujú situáciu 
na slovenskom knižnom trhu – prekladov kníh Karola 
Wojtylu, J. Twardowského, zriedkavejšie Oľgy Tokarc-
zukovej (2), Andrzeja Stasiuka (1) a Jerzego Pilcha. (1) 

Iba málo môžem povedať o polonikálnych peri-
odikách vo fondoch SNK. Pri ich doplňovaní uplat-
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zatorskich. Potwierdza to obecność w zbiorach SBN, 
które pośrednictwem egzemplarza obowiązkowego 
odzwierciedlają sytuację na rynku książki, przekładów 
prac K. Wojtyły, J. Twardowskiego oraz sporadycznie 
występujące przekłady tekstów Olgi Tokarczuk – 2, An-
drzeja Stasiuka – 1, Jerzego Pilcha – 1.

Niestety, niewiele ciekawego mam do powiedzenia 
na temat polonikalnych czasopism w zbiorach SNB. Ich 
gromadzenie odbywa się poprzez wymianę z zastosowa-
niem zasady ekwiwalencji. SBN jako biblioteka narodo-
wa małego kraju znajduje się tu w sytuacji niekorzystnej. 
Utrzymuje wprawdzie ciągłość gromadzenia czasopism 
bibliotekarskich, jednak gromadzenie tematycznie in-
nych bądź przerwano albo stało się ono niesystematycz-
ne, często oparte na dobrych chęciach partnerów.

W pewnym sensie demobilizująco działają tu rów-
nież takie czynniki jak rozwój transgranicznej współpra-
cy bibliotek w zakresie mikrofilmowania, digitalizacji 
i wymiany periodyków, ułatwiające dostęp do nich, jak 
również wysokie koszty magazynowania i ochrony ko-
lekcji czasopism. Dlatego w warunkach SNB właśnie 
starsze roczniki periodyków obcojęzycznych, z poloni-
kami włącznie często w pierwszej kolejności padały ofia-
rą przy podejmowaniu nierzadko pochopnych decyzji 
kasacyjnych. Wypowiadam te słowa z prawdziwą przy-
krością zdając sobie sprawę, ile wysiłku wkładano w ich 
skompletowanie. Na dzień dzisiejszy SNB uzyskuje dro-
gą wymiany 12 tytułów czasopism polskich, kupuje się 
1 tytuł (Bibliotekarz). Dziesięć lat temu było ich niemal 
trzykrotnie więcej... 

Dokumenty polonikalne występują natomiast obficie 
w prasie słowackiej II połowy XIX wieku i okresach póź-
niejszych. Ze względu na rozległość tematu pozwolę so-
bie wskazać jako główne źródło dwutomowe opracowanie 
pana Michała Jagiełły pt. „Słowacy w polskich oczach”. 

Całkiem dobrze przedstawia się sytuacja polonikal-
nych kolekcji w Archiwum Literatury i Sztuki SBN, które 
liczy ponad 2 miliony pozycji i jest prawdziwą kopalnią 
tego typu dokumentów. Przechowuje się tam rękopisy po-
staci inicjujących i promujących polsko-słowackie relacje 
kulturalne, np. Jozefa Bánskiego, Frantiska Hrušovskiego, 
Jozefa Škultetego, Stanislava Mečiara, Emila Boleslava 
Lukača, licznych tłumaczy dzieł polskich: Karola Kuzma-
nego, Pavla Horova, Petra Belli pseud. Horal (przetluma-
czył m.in. wiersz Wincentego Pola pt. Tatry z polskiej stra-
ny, opowiadania Przerwy-Tetmajera), P.O. Hviezdoslava, 
Andreja Melichercika, Zarnowa. W archiwum znajdują 
się odpisy dzieł Mickiewicza, ich tłumaczenia na język 
słowacki. Liczne są tam również polskie pieśni ludowe, 
bogata jest korespondencja polskich słowacystów, którzy 

ňujú pravidlo ekvivalencie. V tomto ohľade SNK ako 
národná knižnica pomerne malej krajiny je v nevýho-
de. Hoci sa jej darí udržiavať kontinuitu doplňovania 
knihovníckych periodík, časopisy z ostatných odborov 
buď neodoberajú, alebo to robia nepravidelne a často 
sa spoliehajú na dobrú vôľu výmenných partnerov. Na-
vyše, v tejto oblasti nejako demobilizačne pôsobia aj 
také faktory ako je rozvíjanie cezhraničnej spolupráce 
knižníc v oblasti mikrofilmovania, digitalizácie a vý-
meny časopisov, ktoré zvyšujú ich prístupnosť, ako aj 
nákladnosť skladovania a ochrany časopiseckých fon-
dov. Preto v SNK sa práve staršie ročníky cudzojazyč-
ných periodík, vrátane polonikálnych, stávali obeťou 
nezriedka unáhlených rozhodnutí o vyradení z fondu. 
Toto konštatovanie vyslovujem s úprimnou ľútosťou, 
pretože som si vedomý, koľko úsilia  sa muselo vynalo-
žiť na ich kompletizáciu. V súčasnosti SNK dostáva cez 
výmenu 12 titulov poľských periodík, kúpou získava-
jú jeden titul (Bibliotekarz). Pred tromi rokmi ich bolo 
takmer trikrát viac...

Na druhej strane sa polonikálne dokumenty vysky-
tujú v hojnom počte v slovenskej tlači z druhej polovice 
19. storočia a neskorších obdobiach. Na tomto mieste 
vzhľadom na šírku tejto témy si dovolím odporučiť prí-
padným záujemcom dvojzväzkové dielo Michała Jagiełłu 
„Słowacy w polskich oczach” (Warszawa, BN 2005). 

Pomerne slušné je zastúpenie poloník v Archíve lite-
ratúry a umenia Slovenskej národnej knižnice, v ktorom 
je viac než 2 milióny jednotiek a predstavuje skutočnú 
zlatú baňu dokumentov tejto kategórie. Uchovávajú tam 
rukopisné dokumenty osobností, ktoré iniciovali a rozví-
jali poľsko-slovenské kultúrne vzťahy: Jozefa Banského, 
Františka Hrušovského, Jozefa Škultétyho, Stanislava 
Mečiara, Emila Boleslava Lukáča, mnohých preklada-
teľov diel poľskej literatúry: Karola Kuzmányho, Pavla 
Horova, Petra Bellu pseud. Horal (o.i. preložil skladbu 
Wincentyho Pola pt. Tatry z polskej strony, poviedky Pr-
zerwu-Tetmajera), P.O Hviezdoslava, Andreja Melicher-
číka, Žarnova. V archíve sa taktiež nachádzajú prepisy 
diel Mickiewicza, ich preklady do slovenčiny, mnohé 
poľské ľudové piesne. Bohaté sú fondy korešpondencie 
poľských slovakistov, ktorí nejakú dobu žili na Slovensku 
a tiež aj slovenských polonistov. Z najznámejších je treba 
spomenúť Antona Baníka, opätovne  Jozefa Banského, 
Henryka Batowského, Władysława Bobeka, Antoniho 
Czantora Brosza, Jana Magieru, Stanislava Mečiara. Zá-
ujemcom o túto problematiku odporúčam katalóg Slaviká 
v Archíve literatúry a umenia Matice Slovenskej, Matica 
slovenská 1993, zostavený Viliamom Mruškovičom. Ar-
chív sústavne doplňujú pozostalosťami po významných 
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przez jakiś czas zamieszkiwali w Słowacji oraz słowackich 
polonistów. Z najbardziej znanych wymienię Antona Ba-
nika, ponownie Jozefa Banskiego, Henryka Batowskiego, 
Władyslawa Bobka, Antoniego Czantora Brosza, Jana 
Magierę, Stanislava Meciara. Osobom zainteresowanym 
tą problematyką polecam katalog Slavika v Archíve litera-
tury a umenia Matice Slovenskej, Matica slovenská 1993, 
sporządzony przez Viliama Mruškoviča. Archiwum ciągle 
się wzbogaca w miarę przekazywania spuścizn osób ze 
świata kultury i sztuki, ujawniając poprzez udostępnianą 
korespondencję nowe płaszczyzny kontaktów polsko-sło-
wackich i poszerzając ich mapę. 

Do ciekawostek dotyczących tego zbioru zaliczył-
bym rękopis A. Kopińskiego Series Regum Polonia ex 
variis Polona historia scriptobus descepta, pochodzący 
z XVII stulecia i sporządzony w Podolincu, Gustava Ze-
chentera-Laskomerskiego Cestovanie zo Sv.Martina do 
Szczawnice v Haliči z r. 1863. 

A znajdując się na gruncie nowotarskim, gdzie 
do tradycji należy pełne szacunku wypowiadanie się 
o zbójnikach, nie mogę nie wspomnieć o maszynopisie 
komentarza Andreja Melicherčika pt. Poľský materiál 
o zbojníkoch, który dotyczy Powieści L. Malinowskiego, 
Materiałów do poznania górali tatrzańskich Wojciecha 
Brzegi, Materiałów do etnografii górali beskidowych 
Kosińskiego, Jerzego Ślizińskiego Kilka słów o Janosiku 
w folklorze podhalańskim, Stanisława Ryszarda Dobro-
wolskiego Baśń o Janosiku oraz Juliana Przybosia Ja-
błoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Jest tam 
również rękopis tekstu nieznanego autora pt. Ako šli Po-
pradňanci na zboj do Polskej. 

Również za godny uwagi uważam liczący ponad 152 
tysiące jednostek zbiór skatalogowanych widokówek, 
wprawdzie słowacystycznych, ale w części dotyczących 
regionów północnej Słowacji, gdzie znajdują się miej-
sca atrakcyjne krajobrazowo – zamki, miasteczka, stacje 
kolejowe, mosty, tunele, uzdrowiska, jaskinie, wąwozy, 
doliny i przełomy rzek itp. SBN posiada taką samą ilość 
widokówek nieskatalogowanych, wśród których mogą 
być również jednostki polonikalne lub dotyczące obsza-
rów przygranicznych. Sądzę, że jest to właściwe pole dla 
różnych inicjatyw badawczych, publicystycznych i wy-
dawniczych w zakresie regionalistyki transgranicznej, do 
których szczerze zachęcam. 

Kończąc chciałbym podziękować tym z moich ko-
leżanek i kolegów z SBN, którzy mi dostarczyli materia-
łów i danych potrzebnych do opracowania tego wystą-
pienia: pani Jarmile Grafovej, Klarze Komorovej, Elene 
Saktorovej, Mirosławie Domowej, Marianie Hatalovej, 
Peterovi Sabovi i Lubomirovi Jankovičovi.

osobnostiach kultúry a vedy. Súčasťou týchto pozosta-
lostí zvykne byť aj korešpondencia, ktorá odhaľuje stále 
nové oblasti poľsko-slovenských  kontaktov. 

Za pozoruhodné artefakty v tomto fonde považujem 
o.i. rukopis A. Kopińského pochádzajúci zo 17. storočia 
a zhotovený v Podolínci s názvom Series Regum Polonia 
ex variis Polona historia scriptobus descepta, a Gustáva 
Zechentera-Laskomerského Cestovanie zo Sv.Martina do 
Szczawnice v Haliči z r. 1863. A keďže sa nachádzame 
na nowotargskej pôde, kde je dobrým zvykom vyjad-
rovať sa o zbojníkoch úctivo a hlavne v dobrom, nedá 
mi, aby som nespomenul strojopis komentára Andreja 
Melicherčíka s názvom Poľský materiál o zbojníkoch. 
Uvedený komentár sa týka Powieści L. Malinowského, 
Materiałów do poznania górali tatrzańskich Wojciecha 
Brzegu, Materiałów do etnografii górali beskidowych  
Kosinského, Jerzeho Ślizińského Kilka słów o Janosiku 
w folklorze podhalańskim, Stanisława Ryszarda Dobro-
wolského Baśń o Janosiku a Juliana Przybosia Jabłonec-
zka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Je tam aj rukopis 
textu neznámeho autora s názvom Ako šli Popradňanci 
na zboj do Polskej.

Za zaujímavý považujem  fond spracovaných po-
hľadníc v počte viac než 152 tisíc. Sú to síce predovšet-
kým slovacikálne dokumenty, ale vo veľkej miere sa tý-
kajú regiónov severného Slovenska, kde sa nachádzajú 
krajinársky atraktívne miesta ako sú hrady, mestečká, 
železničné stanice, mosty, tunely, kúpeľné mestá, jas-
kyne, rokliny, údolia a prielomy riek. SNK má obdobné 
množstvo nespracovaných pohľadníc, medzi ktorými sa 
môžu nachádzať polonikálne alebo vzťahujúce sa na pri-
hraničné územia. Predpokladám, že tieto materiály by sa 
mohli využiť pre rozličné výskumné, publicistické a vy-
davateľské programy a práce z oblasti cezhraničnej regi-
onalistiky, na ktoré tu prítomných vrelo nahováram.

Záverom by som sa chcel poďakovať mojim kole-
gyniam a kolegom zo SNK, ktorí mi poskytli podklady 
a údaje pre tento príspevok: Jarmile Gráfovej, Kláre Ko-
morovej, Elene Saktorovej, Miroslave Domovej, Mariane 
Hatalovej, Petrovi Sabovovi a Ľubomírovi Jankovičovi.

Tłumaczenie: Tomasz Trancygier
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Michał Jagiełło

Widok spod Bereśnika

Za plecami upalny dzień
wyrzeźbiony wędrówką 
przez zastygły w parnym powietrzu
las,
i oto otwarty widok:
na rzekę, którą obejmuje przedwieczerz, 
na skrzesane turnice,
obrywające się zerwami
w plusk Dunajca,
na śniegi Tatr, prześwitujące
przez grubą zasłonę poświęconych im 
książek,
na siebie, spowiadającego się pobłażliwie
w obliczu górskiego żywiołu,
na połoniny z Łemkami
wypasającymi cienie trzód,
na splątane gąszcza nazw,
na języki i kultury poprzerastane wiekami
współżycia i obcości,
na Żydów idących w popioły pod milczącym niebem,
na niemal – pewność, że nie ma
żadnego planu
zbawienia.

Tu mógłby stanąć dom,
a nawet zarys fundamentów
prywatnego kościoła:
być razem,
żyć – nie zadeptując cieni,
nie rozwiewając popiołów,
nie wyrywając z kamienistej ziemi
wielojęzycznych nazw.

Już zmierzch,
usiądźmy przy stole – bezdomni
i zadomowieni,
Lodowy Wierch wyrastający z Rusinowej Polany,
zapach górskich ziół pod Sokolicą,
obmywanie stóp w bystrych strumieniach,
cienie, popioły, korzenie nazw – to też jest
nasz dom.
Daj  dłoń,
stukocze cygański wóz:
Rom p-o drom, Rom p-o drom
jesteśmy w drodze, w drodze, w drodze…

Michał Jagiełło

Spienione strumienie

W środku świata, na białych kamieńcach,
tam, gdzie Rzeka nurza się w Dunajcu,
po wodzie idą pobłyski spienionych strumieni
języków, obyczajów, wiar, tradycji i ojczyzn.
Nasze rodowody, nasze mateczniki
ukryte w sztolniach czasu, w gąszczu genów,
w niepewności biologicznego pochodzenia,
w ojcowiznach z urodzenia i z wyboru.
Polskość – niczym przytulne siodło przełęczy,
pijące z różnych źródeł,
oddzielające od innych
i otwarte na druga stronę
gór. 

Parskają konie puszczone na łąkę,
jacyś mężczyźni klęczą w kręgu:
właśnie nadają imiona wodom i górom.

Wisła i Dunajec, Tatry i Pieniny.

Witajcie przybysze-nie-wiadomo-skąd,
usiądźcie na Polanie,
w centrum mojego prywatnego kosmosu.
Zapalimy ognisko na cześć buzujących nazw:
agnis, ignis, ogień,
żar i pogorzelisko.

I oczy mojej własnej ikony
wykwitające pod wysokim
niebem.

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.218   218Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.218   218 2007-12-12   13:27:522007-12-12   13:27:52



219

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

Ladislav Volko

Zwierzenie 

Nie wierzysz już słowu
pamięć odchodzi w niepamięć
opiewasz piękno kolorów tęczy
jesteś swoją własną nadzieją
i smutkiem beznadziei
czytasz
uczysz się
i zdobywasz wiedzę
jesteś błaznem optymizmu
i ulegasz powoli
temu złudzeniu

w końcu co innego ci pozostało
lata uciekają
rosną dzieci
nadzieja umiera
ostatnia

Dokąd

Czytając go
Wydaje się że dużo widział
 że przeżył
 przetrawił....
Znawcy jednak mówią
 że ciągle siedział
W swoim pokoju i grzebał w
 księgach.
Sam nie zwracał uwagi
Na słowa chwały czy
 potępienia.

* * *

Kiedy przyglądam się
ciężkim zmaganiom przyjaciół
udajacych się w podróż słów
nic nie znaczących medytacji
pytam
nie lepiej zabawić się w ciuciubabkę?
Tam zawsze wiadomo:
jak złapie to przynajmniej
żywego.

Ladislav Volko

Dôverne

Už neveríš slovu
pamäť ustupuje do nepamäti
velebíš krásu farieb dúhy
si svojou vlastnou nádejou
i smútkom beznádeje
čítaš
učíš sa
a vzdelávaš
si šašom optimizmu
a pomaly podliehaš
tomuto klamu

koniec-koncov, čo iného ti zostáva
roky idú
deti rastú
nádej umiera
posledná

Kadial'

Čítajúc ho
zdalo sa, že veľa videl
 že prežil
 pretrávil...
Znalci však hovoria
 že neustále sedel
v svojej izbietke
 a hradal sa v knihách.
Nebral do úvahy
slová chvály
 i zatratenia.

* * *

Keď sa prizerám
zápalistým bojom priateľov
ktoré smerujú cestami slov
nič neznamenajúcich meditácii
kladiem si otázku
či nie je lepšie zahrať sa na slepú babu.
Tam je všetko jasné:
ak niekoho chytíš,
je to prinajmenšom
żivý človek
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Adam Bartosz

Ostatnie chaty za wsią – krajobraz 
karpacki z Cyganami 

Cyganie w Karpatach
O potrzebie ochrony i ekspozycji tradycyjnej kultury 

materialnej Cyganów zamieszkujących Karpaty wypowia-
dam się niemal od ćwierćwiecza1. Z satysfakcją odnoto-
wuję też, że część moich sugestii, propozycji czy rozwią-
zań dotyczących tego tematu, została w ciągu tego czasu 
w różnym stopniu zrealizowana2. Zainteresowanych tema-
tem odsyłam do wcześniej przeze mnie opublikowanych 
tekstów3 oraz opracowań innych autorów4. Na potrzeby 
tego wystąpienia przytoczę więc tylko w skrócie najważ-
niejsze tezy, jakimi się kierowałem podejmując zagadnie-
nie ochrony kultury karpackich Cyganów/Romów, jej do-
kumentacji, zabiegając o traktowanie tej cząstki kultury 
Karpat jako istotnego elementu dopełniającego kulturową 
mozaikę tego regionu.

Cyganie/Romowie związani są z obszarem Karpat 
od stuleci. Ich obecność tutaj próbuje się wiązać m.in. 
z okresem tzw. migracji wołoskich, które miały miejsce 
w czasie XVI–XVII w5. Trudno na razie dociec, w jakim 
stopniu wędrówki Cyganów miały bezpośredni związek 
z tymi migracjami, a w jakim przebiegały niezależnie 
od nich6. Niektóre fakty z dziejów migracji pasterzy woło-
skich, jak też obserwacje dzisiejszego zasiedlenia Karpat 
przez Cyganów zdają się jednak wskazywać na wzajemne 
zależności między tymi ruchami7.

Sądzi się, iż Cyganie towarzyszyli wędrówkom pa-
sterzy z Bałkanów, gdzie już wcześniej weszli z nimi 
w bliskie powiązania natury gospodarczej8. Stanowili oni 
dla ludności pasterskiej warstwę usługową, świadczyli 
głównie usługi kowalskie, jednocześnie transferując pew-
ne wzory technik kowalskich i wyrobów metalowych9.

1 A. Bartosz, Chaty za wsią. W sprawie ochrony zabytków budownictwa 
cygańskiego, „Ochrona Zabytków”, 1974, nr 27, z. 2, s. 129–133; idem, Osada cy-
gańska w Maszkowicach. Propozycja przeniesienia cygańskiej osady do skansenu 
w Nowym Sączu, „Arkusze Muzealne Ziemi Krakowskiej”, 1976, kwiecień, s. 45–50; 
tenże, Czy powstanie cygański skansen?, „Wieści”, 1976, nr 50.

2 A. Bartosz, Cygańskie domy do skansenu , „Spotkania z Zabytkami”, 
1980,  nr 3, s. 75–76.

3 Zob. bibliografi a na końcu tekstu.
4 E. i M. Długoszowie, Osada cygańska w Sądeckim Parku Etnografi cz-

nym, „Acta Scansenologica”, nr 2, 1981, s. 187–199; M. Długosz, Cygańska eks-
pozycja w Sądeckim Parku Etnografi cznym – dokumentacja, [w:] Polska egzotyka 
w polskich muzeach, Materiały z konferencji, Tarnów 2000, s. 203–214.

5 E. Chorváthová, Cigáni na Slovensku, Bratislawa 1964, s. 97, dokumen-
tuje obecność Cyganów osiadłych na ziemiach Spisza południowego już w XV w. 
Tam jednak istniały już wcześniej o wiele dogodniejsze do osadnictwa warunki niż 
na północnej stronie Karpat.

6 Zob. H. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV–XV w., Warszawa 1954, 
s. 182; por. też L. Mróz, O problemie cygańskim, „Etnografi a Polska”, 1966, t. 10, s. 184.

7 Por. S. Estreicher, Cyganie w Polsce, [w:] Encyklopedia polska, Kraków 
1915 r., t. 3 dz. 3, cz. 2, s. 457; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 
1967 r., t. 1, cz. 1, s. 374.

8 E. Chorváthová, op. cit., s. 75.
9 A. Bartosz, Z badań nad cygańskim kowalstwem na polskim Spiszu, 

„Rocznik Muzeum Etnografi cznego w Krakowie”, 1976 r., t. 6, s. 167–195.

Adam Bartosz

Posledné chatrče za dedinou – karpatská 
krajina s Cigánmi

Cigáni v Karpatoch
O potrebe ochrany a expozície tradičnej materiál-

nej kultúry Cigánov obývajúcich Karpaty hovorím tak-
mer štvrťstoročie1. So satisfakciou tiež poznamenávam, 
že časť mojich sugescií, propozícií či riešení týkajúcich 
sa tejto témy bola počas tohto obdobia na rôznom stup-
ni zrealizovaná2. Tých, ktorí sa zaujímajú o problema-
tiku, odkazujem na moje staršie texty,3 či práce iných 
autorov4. Pre potreby tohto vystúpenia uvediem teda 
iba najdôležitejšie tézy, ktorými som sa riadil, keď som 
prijal úlohu ochrany kultúry Cigánov/Rómov, jej doku-
mentáciu, usilujúc sa o vnímanie tejto čiastky kultúry 
Karpát ako dôležitého elementu doplňujúceho kultúrnu 
mozaiku tohto regiónu. 

Cigáni/Rómovia sú spätí s oblasťou Karpát stáro-
čia. Ich prítomnosť v našej časti Karpát sa zvykne spá-
jať s obdobím tzv. valašských migrácií, ktoré sa usku-
točnili v období 16.–17. storočia5. Ťažko zatiaľ zistiť, 
do akej miery malo putovanie Cigánov bezprostredný 
súvis s týmito migráciami a nakoľko prebiehali nezávis-
le od nich6. Niektoré fakty z dejín migrácie valašských 
pastierov, ako tiež sledovanie súčasného osídlenia Kar-
pát Cigánmi poukazujú na vzájomné súvislosti medzi 
týmito pohybmi7.

Mieni sa, že Cigáni sa pripájali k putovaniam pas-
tierov z Balkánu, kde už skôr s nimi nadviazali bližšie 
vzťahy hospodárskej povahy.8 Tvorili pre pastiersky ľud 
služobnú vrstvu, poskytovali najmä kováčske služby, zá-
roveň transferujúc určité vzory kováčskych techník a ko-
vových výrobkov.9

1 A. Bartosz, Chaty za wsią. W sprawie ochrony zabytków budownictwa 
cygańskiego, „Ochrona Zabytków”, 1974, nr 27, z. 2, s. 129–133; Idem, Osada cy-
gańska w Maszkowicach. Propozycja przeniesienia cygańskiej osady do skansenu 
w Nowym Sączu, „Arkusze Muzealne Ziemi Krakowskiej”, 1976, kwiecień, s. 45–50; 
tenże, Czy powstanie cygański skansen?, „Wieści”, 1976, nr 50.

2  Bartosz, Cygańskie domy do skansenu, „Spotkania z Zabytkami”, 1980, 
Nr. 3, s. 75–76.

3 Pozri bibliografi u na konci textu. 
4 E. i M. Długoszowie, Osada cygańska w Sądeckim Parku Etnografi cz-

nym, „Acta Scansenologica”, nr 2: 1981, s. 187–199; M. Długosz, Cygańska ekspo-
zycja w Sądeckim Parku Etnografi cznym [w:] Polska egzotyka w polskich muzeach. 
Materiały z konferencji, Tarnów 2000, s. 203–214.

5 E. Chorváthová, Cigáni na Slovensku, Bratislava 1964, s. 97, dokumentu-
je prítomnosť Cigánov usadených na území južného Spiša už v 15. storočí. Tam exi-
stovali už skôr oveľa výhodnejšie podmienky pre usadenie sa než na severnej strane 
Karpát. 

6 Vid' H. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV–XV w., War-
szawa 1954, s. 182; por. też L. Mróz, O problemie cygańskim, „Etnografi a Polska”, 
1966, t. 10, s. 184.

7 Por. S. Estreicher, Cyganie w Polsce, [w:] Encyklopedia polska, Kraków 
1915 r, t. 3 dz. 3, cz. 2, s. 457; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Warszawa 
1967 r., t. 1, cz. 1, , s. 374.

8 É. Chorváthová, o. c., s. 75.
9 A. Bartosz, Z badań nad cygańskim kowalstwem na polskim Spiszu, 

„Rocznik Muzeum Etnografi cznego w Krakowie”, 1976, t. 6, s. 167–195.
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Osiedlali się na obrzeżach wiosek karpackich, za-
mieszkując prymitywne szałasy lub półziemianki, które 
służyły im za mieszkanie, często też mieściły ubogi w na-
rzędzia warsztat kowalski. Ograniczony popyt na usługi 
cygańskich kowali sprawiał, iż kolejni synowie kowala 
szukać musieli zbytu na swe usługi w dalszych wioskach. 
Do wiosek tych wędrowali sezonowo (zwłaszcza wiosną 
i latem – wtedy istnieje na wsi większe zapotrzebowanie 
na roboty kowalskie), przenosząc prymitywny zestaw na-
rzędzi na własnych barkach. Z czasem uzyskiwali zgodę 
nowej społeczności wiejskiej na osiedlenie się na stałe 
z całą rodziną lub po prostu fakt ich zasiedzenia bywał 
przyjęty z akceptacją. W ten sposób, ci z gruntu osiadli 
Cyganie, w kolejnych generacjach migrowali za pracą 
na jeszcze nie zasiedlone przez siebie tereny.

Drugą, charakterystyczną profesją Cyganów 
w Karpatach było muzykowanie. Często muzykan-
tami byli kowale, którzy od święta zamieniali młot 
na skrzypce. Bywało, że werbowano takich zdolnych 
muzykantów do góralskich kapel10. Często Cyganie 
byli wynajmowani do, prostych  prac, w wymagają-
cych wielkiego wysiłku, do kopania rowów, wyko-
pów pod fundamenty, pomocy przy pracach polowych. 
W okresie międzywojennym i jeszcze w latach 50. 
powszechnie zatrudniano ich do robót kamieniarskich 
na drogach.

Postrzegając Cyganów jako potrzebnych rzemieśl-
ników i muzykantów, ludność miejscowa traktowała 
ich jednocześnie z wielką pogardą. Jak wspominał Roman 
Reinfuss w jednym z opracowań o Łemkowszczyźnie: 
„Łemkowie traktowali miejscowych Żydów z wielką po-
gardą, niżej od nich byli już tylko Cyganie”11. Toteż Cyga-
nie osiedlali się z reguły na zupełnie nieużytecznych tere-
nach. Były to często obszary zalewowe tuż przy rzece lub 
na pograniczu wiosek. Takie usytuowanie osad cygańskich 
na terenie sądecczyzny możemy obserwować do dziś.

Pozostający na marginesie społeczności lokalnych, 
a także pogardzani przez wędrowne grupy Cyganów, 
Cyganie Karpaccy12 zachowali zwłaszcza do lat 60.
ub. wieku stosunkowo dobrze cechy antropologiczne, 
a także język. Przy tym zatracili lub zachowali w zu-
bożonej formie istotne dla wędrowców cechy struktur 
rodowych i tradycyjny kodeks moralny. Jednocześnie 
zaś, podobnie jak i u innych grup romskich, ich kultura 

10 Ks. J. Tischner wspomina jurgowskich Cyganów, który grali na weselu 
jego matki (we wstępie do: A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, 
PWN, Warszawa 1994).

11 Cytat z pamięci.
12 Po drugiej stronie Karpat, na Słowacji zamieszkuje ta sama kulturowo 

i językowo grupa, którą tamtejsza etnologia zwie Cyganami/Romami Słowackimi 
(Slovenska Roma, Slovenský Cígani). Sami też się tak określają. O różnicach mię-
dzy osiadłymi Cyganami Górskimi (Wyżynnymi, Karpackimi, Bergitka Roma) zob. 
np. A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 2004, s. 94 i n.

Usadzovali sa na okrajoch karpatských osád, obý-
vali primitívne salaše alebo polozemľanky, ktoré slú-
žili na bývanie, často tu tiež umiestňovali na náradie 
chudobnú kováčsku dielňu. Obmedzený dopyt po služ-
bách cigánskych kováčov spôsoboval, že ďalší synovia 
kováča museli hľadať odbyt pre svoje služby v iných 
dedinách. Do týchto osád vandrovali sezónne (zvlášť 
na jar a v lete – vtedy existuje na dedine väčšia potre-
ba kováčskej roboty), nosiac primitívny súbor náradia 
na vlastných ramenách. Časom získali súhlas novej 
dedinskej spoločnosti na usadenie sa s celou rodinou, 
alebo jednoducho skutočnosť ich usadenia bola prijatá 
so súhlasom. Týmto spôsobom títo pôvodne usadení Ci-
gáni v ďalších generáciách migrovali za prácou na ešte 
nimi neosídlené územia. 

Druhou charakteristickou profesiou Cigánov 
v Karpatoch bolo muzicírovanie. Často muzikantmi 
boli tí istí kováči, príležitostne zamieňajúci mlat za hus-
le. Stávalo sa, že vynikajúci muzikanti boli verbovaní 
do goralských kapiel10. 

Cigáni boli vnímaní ako potrební remeselníci i mu-
zikanti, zároveň sa k nim miestni ľudia správali po-
hŕdavo. Ako spomína Roman Reinfuss v jednej práci
o Lemkami obývanej oblasti, „Lemkovia vnímali Židov 
s veľkým pohŕdaním, nižšie od nich boli už iba Cigá-
ni”11. Tiež preto sa Cigáni spravidla usádzali na kúskoch 
území úplne nepotrebných, neprinášajúcich úžitok, ne-
majúcich majiteľa. Boli to často územia pri rieke, ktoré 
zasahovali povodne, resp. na okrajoch dedín. Takéto 
situovanie cigánskych osád môžeme dodnes sledovať 
na území Sączska.

Karpatskí Cigáni, ktorí zostávali na okraji lokál-
nych spoločenstiev, a taktiež nimi pohŕdali vandrujúce 
skupiny Cigánov12, si udržali zvlášť do 50. rokov minu-
lého storočia pomerne dobré antropologické znaky, tiež 
jazyk. Pritom stratili alebo si zachovali v ochudobnenej 
forme pre vandrovníkov dôležité črty rodových štruk-
túr a tradičný morálny kódex. Zároveň zasa, obdobne 
ako i u iných rómskych skupín, ich kultúra prechováva 
niektoré z miestnych elementov kultúry, miestnym oby-
vateľstvom zabudnutých, ktoré boli zakonzervované vo 
viac periférnej kultúre Cigánov (viera, jazykové zvraty, 
obyčaje). Táto sféra cigánskej kultúry môže byť zvlášť 
zaujímavá pre bádateľov karpatských tradícií.

10 Ks. J. Tischner spomína jurgovských Cigánov, ktorí hrali na svadbe jeho 
matky (vo vstupe k: A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, PWN, 
Warszawa 1994).

11 Citát z pamäti.
12 Na druhej strane Karpát, na Slovensku, býva taká istá kultúrna a jazyková 

skupina, ktorú tamojšia etnológia nazýva slovenskí Cigáni (Slovenska Roma, Slo-
venský Cígani). Sami si tiež takto hovoria. O rozdieloch medzi usadenými Cigánmi 
horskými (výšinnými, karpatskými, Bergitka Roma) pozri napr. A. Bartosz, Nie bój 
się Cygana, Sejny 2004, s. 94 i n.
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przechowała niektóre z miejscowych elementów folklo-
ru, przez ludność miejscową zapomniane, a które zostały 
zakonserwowane w bardziej peryferyjnej kulturze Cyga-
nów (wierzenia, zwroty językowe, zwyczaje). Ta sfera 
cygańskiej kultury może być szczególnie interesująca dla 
badaczy tradycji karpackich.

Obecność Cyganów we wsiach karpackich znalazła 
wyraźne odbicie w miejscowych zwyczajach. Do dziś 
przecież – choć już kowali cygańskich prawie tu nie ma 
– pozostały po nich żelazne okucia drewnianych kościo-
łów (zawiasy, klamki itp.), krzyże przydrożne i cmen-
tarne, a także niemało wykonanych jeszcze przed kil-
kunastu laty narzędzi do prac polowych i innych, które 
są w użyciu niemal w każdym górskim gospodarstwie. 
Wielowiekowa obecność tych odmiennych kulturowo 
sąsiadów znalazła też odbicie w miejscowym folklorze. 
Znane są liczne przysłowia, w których Cygan i cygańskie 
cechy zostały utrwalone. Cygan jest bohaterem bajek 
i anegdot. Wśród obrzędowych przebierańców postaci 
Cyganów są częste w różnych regionach Karpat do dziś, 
choć sami Cyganie są już w tych okolicach nieobecni13. 
W końcu elementem szczególnie charakterystycznym 
w krajobrazie Karpat były/są cygańskie osady. Występo-
wały one wzdłuż zewnętrznego łuku Karpat od Ukrainy 
aż po Beskid Śląski, oczywiście także po ich południo-
wej stronie14.

Cygańskie osady – krajobraz egzotyczny.
W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się 

właśnie na tematyce osad cygańskich z naszej czę-
ści Karpat, praktycznie zaś – z południa Małopolski. 
Stanowiły one zawsze bardzo charakterystyczny ele-
ment pejzażu górskich krain. Częściej były to poje-
dyncze szałasy czy półziemianki, gdzie indziej zaś 
powstawały skupiska kilku takich domostw. Z więk-
szymi skupiskami cygańskich chat, tworzących ro-
dzaj osady, mamy do czynienia dopiero w okresie 
międzywojennym, lecz nigdy liczba tych domostw 
nie przekraczała kilku, może kilkunastu. Te ubogie 
chaty często były przedmiotem opisów podróżników 
i pisarzy15, dawał natchnienie malarzom, pejzażystom16,

13 A. Bartosz, Postać Cygana w obrzędach i plastyce ludowej, „Polska Sztu-
ka Ludowa”, 1982, R. 36, z. 1–4, s. 145–150.

14 Rozkład osad cygańskich potwierdza kierunek, z którego Cyganie ci 
emigrowali z Bałkanów, właśnie zewnętrznym łukiem Karpat, tzw. szlakiem woło-
skim, prowadzącym z Wołoszczyzny wzdłuż Prutu i Dniestru przez Lwów, Kraków. 
Na fakt ten zwrócono uwagę po opublikowaniu przez austriackie MSW danych spisu 
powszechnego z 1889 r. (Mitteilungen der Anthropologischen Gesselschaft in Wien, 
t. 20–21: 1890), podaję za Estreicherem, op. cit., s. 459. Według tego spisu w Galicji 
notuje się 2346 Cyganów, z czego osiadłych 1880. Powiaty, w których zamieszkiwało 
ponad 50 Cyganów, skupiały 73% wszystkich Cyganów w Galicji: Turka – 261 osób, 
Lesko – 128, Knurów – 184, Świątyń – 124, Sanok – 117, Nowy Sącz – 104, Nowy Targ 
98, Gorlice – 86, Jasło – 74, Kołomyja – 70, Stryj – 66, Horodenka – 62.

15 Zob. np. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Litera-
ckie, Kraków 1965, rozdz. Wypisy cygańskie [pr. mgr].

16  Wielokrotnie motyw cygańskiej półziemianki malował A. Kozakiewicz, 
zob. np. J. Ficowski, Cyganie w Polsce, Interpress, Warszawa 1989; (il. 31,32,57), 
tamże rysunek K. Młodnickiego z 1860 r. (il. 60).

Prítomnosť Cigánov v karpatských obciach naš-
la výrazný odraz v miestnej kultúre. Dodnes predsa 
– hoci už cigánskych kováčov tu vlastne niet (prinaj-
menšom na poľskej strane Karpát) – zostali po nich 
železné kovania drevených kostolov (pánty, kľučky 
a pod.), prícestné a cintorínske kríže, ako aj nemálo 
náradia vyhotoveného ešte pred niekoľkými desiatka-
mi rokov na poľné i iné práce, ktoré sa používa na kaž-
dom horskom gazdovstve. Stáročná prítomnosť týchto 
kultúrne odlišných susedov našla odraz v miestnom 
folklóre. Známe sú početné príslovia, v ktorých boli 
Cigán i cigánske črty uchované. Cigán je hrdinom roz-
právok i anekdot. Medzi obradnými postavami posta-
vy Cigána (i Cigánky) sú časté v rôznych regiónoch 
Karpát dodnes, hoci samotní Cigáni už v týchto regi-
ónoch nie sú prítomní13. Nakoniec elementom zvlášť 
charakteristickým v krajine Karpát sú/boli cigánske 
osady. Nachádzali sa pozdĺž vonkajšieho oblúku Kar-
pát od Ukrajiny až po Sliezske Beskydy, samozrejme, 
taktiež po ich južnej strane14.

Cigánske osady – exotická krajina
Vo svojom vystúpení by som sa chcel sústrediť 

na tematiku cigánskych osád z našej časti Karpát, prak-
ticky z juhu Malopoľska. Tvorili vždy veľmi charak-
teristický element obrazu horských krajov. Častejšie 
to boli ojedinelé salaše či polozemľanky, niekde sa 
potom tvorili skupinky takýchto stavieb. S väčšími zo-
skupeniami cigánskych chatrčí, tvoriacich typ osady, sa 
stretáme až v medzivojnovom období, ale nikdy počet 
týchto stavieb neprekračoval niekoľko, možno viac ako 
desat' stavieb. Tieto úbohé chatrče boli často predme-
tom opisov cestovateľov a spisovateľov15, poskytovali 
inšpiráciu maliarom – krajinárom16 ako charakteristické 
žánrové obrázky z Haliče17.

13  A. Bartosz, Postać Cygana w obrzędach i plastyce ludowej, „Polska Sztu-
ka Ludowa”, 1982, R. 36, z. 1–4, s. 145–150.

14  Rozloženie cigánskych osád potvrdzuje smer, z ktorého títo Cigáni emi-
grovali z Balkánu, vlastne vonkajším oblúkom Karpát, tzv. valašskou cestou vedúcou 
z Valašska pozdĺž Prutu a Dnestru cez Ľvov, Krakov. Tento fakt sa dostal do pozor-
nosti po zverejnení údajov rakúskym MV zo sčítania ľudu z roku 1889 (Mitteilun-
gen der Anthropologischen Gesselschaft in Wien, t. 20–21: 1890); uvádzam podľa 
Estreicherem, op.cit., s. 459. Podľa tohto sčítania v Haliči je zaznamenaných 2346 
Cigánov, z čoho je usadených 1880. Okresy, v ktorých bývalo viac ako 50 Cigánov, 
zoskupovali 73% všetkých Cigánov v Haliči: Turka – 261 osôb, Lesko – 128, Knurów 
– 184, Świątyń – 124, Sanok – 117, Nowy Sącz – 104, Nowy Targ – 98, Gorlice – 86, 
Jasło – 74, Kołomyja – 70, Strzyż – 66, Horodenka – 62.

15  Pozri napr. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1965, rozdz. Wypisy cygańskie; M.A. Czwojda, Cyganie w kultu-
rze i literaturze polskiej w wybranych utworach od Romantyzmu do dwudziestolecia 
międzywojennego, Praca magisterska napisana na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu w 2006 r. (nepublikovaná).

16  Mnohokrát motív cigánskej polozemľanky maľoval A. Kozakiewicz, 
pozri napr. J. Ficowski, Cyganie w Polsce, Interpress, Warszawa 1989; (il. 31,32,57), 
tamtiež nákres K. Młodnickégo z 1860 r. (il. 60).

17  Snáď najstaršie a najväčšmi známe sú pohľadnice predstavujúce Cigánov 
z Krościenka nad Dunajcom s nazvom Cygany z okolic Krościenka N.D. a Cygan 
Marcin z rodziną w Krościenku. Obe sú datované do obdobia okolo roku 1900. Ob-
dobná pohľadnica predstavuje takmer 20–člennú skupinu Cigánov z Rytra, porovnaj 
Ficowski, op. cit., il. 61, 64, 65.
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już na początku XX wieku trafiły na kartki pocztowe, 
jako charakterystyczne obrazki rodzajowe z Galicji17.

Z pejzażu górskiego osady cygańskie zniknęły 
na znacznych obszarach tuż po II wojnie. Opuścili bo-
wiem swe chaty Cyganie z Beskidu Niskiego i Biesz-
czad, wysiedleni stamtąd wraz z ludnością łemkowską 
i bojkowską. Na początku lat 50. zostały opuszczone ko-
lejne osady cygańskie – z sądecczyzny (m.in. Kacwin, 
Frydman i Trybsz na Spiszu) i ich mieszkańcy nigdy 
tam nie wrócili, znajdując nowe siedliska na budowie 

Nowej Huty czy w miastach Dolnego Śląska. Natomiast 
te osady, w których Cyganie pozostali na miejscu, albo 
się rozrosły w następnych latach i z czasem zmoderni-
zowały (Czarna Góra, Czarny Dunajec, Szaflary, Nie-
dzica, Ostrowsko, Ochotnica Górna), albo stopniowo 
zostały opuszczone, czy też ich mieszkańcy pobudowali 
się wedle ogólnie obowiązujących standardów, wtapia-
jąc się w zabudowę wsi (Kowaniec, Jabłonka, Czarna 
Góra – Za Górą). Po wojnie powstały też nowe skupiska 
cygańskie. Najbardziej charakterystyczne i do dziś naju-
boższe powstało w Maszkowicach (w latach 50.). Z kolei 
z inicjatywy administracji lokalnej w Koszarach koło Li-
manowej zbudowano Cyganom w latach 70. blok miesz-
kalny, do którego przeniesiono biedne rodziny cygańskie 

17  Bodaj najstarsze i najbardziej znane pocztówki przedstawiające Cyga-
nów z Krościenka nad Dunajcem i zatytułowane są „Cygany z okolic Krościenka 
N.D”. i „Cygan Marcin z rodziną w Krościenku”. Obie datowane są na ok. 1900 r. 
Podobna pocztówka przedstawia prawie 20 osobową grupę Cyganów z Rytra, zob. 
Ficowski,  op. cit., il. 61, 64, 65.

Z obrazu horskej krajiny cigánske osady zmizli 
na značných územiach už po 2. svetovej vojne. Cigáni 
totiž opustili svoje chatrče z Nízkych Beskýd i Biesz-
czad, vysídlení odtiaľ spolu s Lemkami a Bojkami. 
Na počiatku päťdesiatych rokov boli opustené ďalšie 
cigánske osady – zo Sączska (o. i. Kacvín, Fridman, 
Tribš na Spiši) a ich obyvatelia sa tam nikdy nevrá-
tili. Našli  si nové sídla na stavbe Novej Huty (čast' 
Krakova) či v mestách Dolného Sliezska. Na druhej 
strane tie osady, v ktorých Cigáni zostali na mies-

te, alebo sa rozrástli v nasledujúcich rokoch, časom 
sa zmodernizovali (Čierna Hora, Czarny Dunajec, 
Szaflary, Nedeca, Ostrowsko, Ochotnica Górna) ale-
bo boli postupne opustené, či ich obyvatelia si vysta-
vali obydlia podľa všeobecne záväzných štandardov, 
pripojac sa k zástavbe obce (Kowaniec, Jablonka, 
Čierna Hora – Za horou). Po vojne tiež vznikli nové 
cigánske skupiny domov. Najväčšmi charakteristic-
ká a dodnes najúbohejšia vznikla v Maszkowiciach 
(v 50. rokoch). Z iniciatívy lokálnej správy v Kos-
zarach pri Limanovej bol Cigánom vystavaný v se-
demdesiatych rokoch obytný blok, do ktorého boli 
presťahované chudobné cigánske rodiny z Limano-
vej. Časom v okolí vyrástla osada biednych chatrči, 
medzi nimi sú v posledných rokoch budované ďalšie 
murované novodobé domy. Obdobná skupina cigán-
skych domov vznikla v Nowom Sączi na ulici Zawis-

Maszkowice
Fot. A. Bartosz
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z Limanowej. Z czasem wokół wyrosło spore osiedle 
nędznych chat, wśród których w ostatnich latach wznosi 
się kolejne nowoczesne już domy murowane. Podobne 
skupisko cygańskie powstało w Nowym Sączu przy ul. 
Zawiszy, gdzie obok wzniesionego dla kilku rodzin bara-
ku murowanego z czasem wyrosło całe nędzne osiedle.

Osady cygańskie z czasem naturalną koleją rzeczy 
zmieniały swój wygląd. Przybywać zaczynało murowa-
nych domów, także piętrowych, w ramach modernizacji 
infrastruktury wiejskiej doprowadzono do niektórych 
osad wodę lub sami mieszkańcy wyposażali swoje domy 
w instalacje indywidualne (hydrofory), zaczęto budować 
szamba, wznosić garaże.

Niektóre osady pozostały jednak na uboczu tych 
działań, stanowiąc coraz bardziej egzotyczny obraz lo-
kalnych slumsów. Do takich najnędzniejszych osad
zaliczyć należy w pierwszym rzędzie osiedle cygań-
skie w Maszkowicach koło Łącka i w Krośnicy, a także 
fragmenty osad w czarnym Dunajcu, Szaflarach i No-
wym Sączu. W obu tych osadach jeszcze w połowie lat 
70. świeciło się kagankami, a do końca lat 90. wodę pitną 
pobierano z płynącego od wsi potoku. Nie istniały tu też 
do niedawna żadne urządzenia sanitarne, a potrzeby fizjo-
logiczne załatwiano w najbliższym otoczeniu domostw.

Osady te, położone tuż przy ruchliwych drogach 
krajowych, budzą zainteresowanie przejeżdżających 
już samym widokiem. Są wyraźnie wyodrębniającym się 
elementem krajobrazu sądecczyzny.

Cygańskie osady – element dziedzictwa 
kulturowego Karpat
Chociaż zabrzmi to dziwacznie – cygańskie osa-

dy, ich kształt, budulec domostw, sposób użytkowania 
przestrzeni, to wszystko należy traktować jako niewąt-
pliwie istotny element dziedzictwa kulturowego Karpat. 
Po ich drugiej stronie, na Słowacji nie do wyobrażenia 
jest obraz kultury wsi bez Cyganów. Po naszej stronie 
pewnie łatwiej to sobie wyobrazić, skala zjawiska jest bo-
wiem naturalnie znacznie mniejsza. Dopiero jednak wpi-
sanie i tutaj w obraz kulturowy wsi karpackich tego drob-
nego na pozór elementu, czyni ten obraz pełniejszym, 
dopełnia tego wizerunku, tak barwnego kulturowo i róż-
norodnego. Dostrzegł to już w 1911 r. znakomity badacz 
kultur egzotycznych (Karpat także) Bronisław Piłsudski. 
Opracowując dla Muzeum Tatrzańskiego program na-
ukowy, postulował w jednym z jego punktów utworze-
nie działu muzealnego poświęconego „współmieszkań-
com Podhala – Cyganom i Żydom”18. Chyba nie muszę 
dodawać, że ten niebanalny na owe czasy i wizjonerski 

18 K. Malinowski, Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970, s. 96.

zu, kde popri postavenom murovanom baraku časom 
vyrástla celá biedna osada.

Cigánske osady časom prirodzeným vývinom 
menili svoj výzor. Pribúdať začali murované domy, 
tiež poschodové, v rámci modernizácie dedinskej in-
fraštruktúry bola zavedená do niektorých osád voda, 
alebo samotní obyvatelia vybavili svoje domy indivi-
duálnou inštaláciou (domáce vodárne), začali budovať 
septiky, stavať garáže.

Ale niektoré osady zotrvali na okraji týchto čin-
ností, tvoriac čoraz väčšmi exotický obraz lokálnych 
slumov. K takýmto najbiednejším osadám treba počí-
tať v prvom rade cigánske osady v Maszkowiciach pri 
Łącku a v Krośnici. V oboch týchto osadách sa ešte 
v polovici sedemdesiatych rokov svietilo olejovými 
kahancami a do polovice deväťdesiatych rokov bola 
pitná voda získavaná z potoka tečúceho do obce. Ne-
existovali tu tiež donedávna žiadne hygienické zaria-
denia a fyziologické potreby sa vykonávali v najbliž-
šom okolí obydlí.

Tieto osady, umiestnené hneď pri frekventova-
ných cestách, vzbudzujú samotným svojím výzorom 
záujem prechádzajúcich. Sú výrazne odlišujúcim sa 
elementom obrazu krajiny Sączska.

Cigánske osady – element kultúrneho 
dedičstva Karpát
Akokoľvek to znie udivujúco – cigánske osady, 

ich podoba, stavebný materiál domov, spôsob vy-
užívania priestoru, to všetko treba pokladať za ne-
sporne trvalý element kultúrneho dedičstva Karpát. 
Po ich druhej strane, na Slovensku, je nepredstaviteľ-
ný obraz kultúry dedín bez Cigánov. Na našej strane 
bezpochyby je si to ľahšie predstaviť, škála fenoménu 
je totiž prirodzene značne menšia. Jednako až vpísa-
nie tohto zdanlivo drobného elementu do kultúrneho 
obrazu karpatských dedín činí tento obraz plnším, do-
pĺňa ho ako kultúrne farebný a rôznorodý. Spozoroval 
to už v roku 1911 vynikajúci bádateľ exotických kultúr 
(vrátane Karpát) Bronisław Piłsudski. Spracovávajúc 
vedecký program pre Tatranské múzeum požadoval 
v jednom z jeho bodov utvorenie muzeálneho oddele-
nia, ktoré by sa venovalo „spoluobyvateľom Podhalia 
– Cigánom a Židom”.18 Asi nemusím dodávať, že ten-
to na tie časy originálny a vizionársky program nebol 
nikdy v tomto bode zrealizovaný.

V muzeálnom kontexte sa táto téma objavila o viac 
ako 60 rokov neskôr. V roku 1974 v časopise Ochrona 
Zabytków som sformuloval smernice k ochrane tradič-

18  K. Malinowski, Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970, s. 96.
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program nie został nigdy w tym punkcie zrealizowany.
W muzealnictwie polskim temat ten pojawił się 

w ponad 60 lat później. W 1974 r. w czasopiśmie 
„Ochrona Zabytków” sformułowałem wytyczne ochrony 
tradycyjnego budownictwa cygańskiego19. W kolejnych 
latach starałem się doprecyzować ową ideę i w rezultacie 
dyrekcja Sądeckiego Parku Etnograficznego do planów 
zabudowy skansenu włączyła sektor budownictwa cy-
gańskiego. Usytuowany na uboczu, w nawiązaniu do rze-
czywistych lokalizacji osad cygańskich, sektor ten składa 
się ostatecznie z dwóch chat przeniesionych z Maszko-
wic (zrekonstruowane w 1980 r.) i kuźni z Czarnej Góry 

(ustawiona w 1995 r.)20. Zatem, podstawowy postulat 
ochrony i wyeksponowania zabytków budownictwa cy-
gańskiego, z jakim występowałem przez lata, został przy-
najmniej w takiej formie zrealizowany. Sądecki skansen 
zyskał zaś w ten sposób ogromną atrakcję, wzbogacając 
listę grup etnograficznych reprezentowanych w tym mu-
zeum o kolejną, zawsze najuboższą, zawsze traktowaną 
marginalnie21.

19 A. Bartosz, Chaty za wsią, op. cit.
20 E. i M. Długosz, Osada cygańska w Sądeckim Parku Etnografi cznym, 

„Acta Scansenologia”, 1981, t. 2, s. 187–199; M. Długosz, Cygańska ekspozycja 
w Sądeckim Parku Etnografi cznym, [w:] Polska egzotyka w polskich muzeach. Mate-
riały z konferencji, Tarnów 2000, s. 203–214.

21  M. Kroh, Sądecki Park Etnografi czny. Przewodnik, Nowy Sącz 1995 r., 
zob. co na temat inwentarza kulturowego Cyganów i zasad ekspozycji ich kultury 
pisze Arne Man, Rómovia, rómska kultúra, rómske múzeum, „Zbornik slovenského 
Národneho Múzea v Martine”, R. 49, Seria Etnografi a, t. 46, s. 19–36.

ného cigánskeho staviteľstva.19 V ďalších rokoch som 
sa snažil sprecizovať túto ideu a nakoniec riaditeľstvo 
Sączského etnografického parku k plánom výstavby 
skanzenu zakomponovalo sektor cigánskej architektú-
ry. Tento sektor, umiestnený na úbočí v nadväznosti 
na skutočné lokalizácie cigánskych osád, sa skladá 
nakoniec z dvoch chátrči prenesených z Maszkowic 
(zrekonštruované v roku 1980) a kováčne z Čiernej 
Hory (postavená v roku 1995).20 Tak teda základný 
postulát ochrany a vystavenia pamiatok cigánskej ar-
chitektúry, s ktorým som vystupoval pred rokmi, bol 
prinajmenšom v takejto forme zrealizovaný. Sączský 

skanzen získal takýmto spôsobom ohromnú atrakciu, 
obohatiac index etnografických skupín reprezentova-
ných v múzeu o túto ďalšiu, vždy najbiednejšiu, vždy 
marginálne ponímanú.21

Posledné chatrče za dedinou
Ak sa zhodneme s tvrdením, že chudobné cigánske 

osady sú dôležitým, podstatným sklíčkom doplňujúcim

19  Bartosz, Chaty za wsią, op. cit.
20  E. i M. Długosz, Osada cygańska w Sądeckim Parku Etnografi cznym, 

„Acta Scansenologica”, 1981, t. 2, s. 187–199; M. Długosz, Cygańska ekspozycja 
w Sądeckim Parku Etnografi cznym [w:] Polska egzotyka w polskich muzeach. Mate-
riały z konferencji, Tarnów 2000, s. 203–214. 

21  M. Kroh, Sądecki Park Etnografi czny. Przewodnik, Nowy Sącz 1995 r., 
pozri, čo na tému kultúrneho inventára Rómov i zásad expozície ich kultúry píše Arne 
Man, Rómovia, rómska kultúra, rómske múzeum, „Zborník Slovenského národného 
múzea v Martine”, R. 49, Séria Etnografi a, t. 46, s. 19–36.

Ochotnica Dolna
Fot. A. Bartosz
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Ostatnie chaty za wsią
Jeśli zgodzimy się z twierdzeniem, iż ubogie osady 

cygańskie są ważnym, dopełniającym barwną mozaikę 
kulturową Karpat szkiełkiem, przyjąć też powinniśmy 
uwagę, że ten element dziedzictwa Karpat ulega w latach 
ostatnich przyspieszonej degradacji. Mam świadomość 
paradoksalności tego stwierdzenia, zważywszy, iż ta de-
gradacja jest głównie rezultatem poprawy życia mieszkań-
ców cygańskich osad, czy wręcz zatarcia wizerunku nędzy 
tych ludzi, których warunki bytowania w niektórych przy-
padkach były i są hańbą dla sąsiadów i władz lokalnych.

Ten proces programowej „degradacji” (pozostańmy 
na użytek tego wystąpienia, którego celem jest zasygna-
lizowanie potrzeby ochrony i dokumentacji ubogiego bu-
downictwa cygańskiego – przy takim właśnie określeniu 
owego procesu) rozpoczął się na początku bieżącej dekady. 
Wielokierunkowe działania zmierzające do poprawy bytu 
Cyganów w Polsce, zwłaszcza tych najuboższych, zaini-
cjowane zostały w ramach Rządowego programu na rzecz 
społeczności romskiej, który pilotażowo został wdrożony 
w 2001 r. właśnie na terenie woj. małopolskiego – głównie 
zaś na Sądecczyźnie22.

Widocznym rezultatem tego Programu rządowego… 
jest wzniesienie w kilku osadach nowoczesnych obiektów 
mieszkalnych z funduszy rządowych23, które zasadniczo 
odmieniły nie tylko poziom egzystencji rodzin cygań-
skich, ale także diametralnie zmieniły wygląd dotąd tak 
charakterystycznych cygańskich osiedli.

Osiedla te powstawały bowiem zawsze spontanicz-
nie, sytuowane jak wspomniano, na nieużytkach, tere-
nach zalewowych, na pograniczach wiosek, rozrastały się 
w sposób absolutnie nie kontrolowany przez jakiekolwiek 
urzędy do spraw budowlanych. Naturalnie – o jakiekol-
wiek uzgodnienia czy pozwolenia nigdy się nie zwracano. 
W efekcie powstały osady/osiedla przypadkowo wznoszo-
nych domów, wcześniej głównie jednoizbowych, ewentu-
alnie dwuizbowych, bez sieni. Jedyną regułą, jaką daje się 
zauważyć, jest wznoszenie domów tak, by ich skupisko 
tworzyło coś w rodzaju uliczki czy placu, z wejściami usy-
tuowanymi w tę właśnie stronę. Przy wznoszeniu tych chat 
stosowano najprostszy budulec, często rozbiórkowy. Ścia-
ny wznoszono z cienkich bali, rzadko od zewnątrz wyle-
piano gliną, częściej ocieplając je kawałkami desek, papy, 
blachy itp. Domy takie, w przeciwieństwie do domów 
chłopskich, nie miały żadnych budowli towarzyszących. 

22  Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w woj. małopolskim 
z dnia 13 lutego 2001 r. Zob. też Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. 
Ochrona mniejszości, Open Society Instytut, Warszawa 2001. O realizacji tego progra-
mu zob.: Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej, Open Society Instytut, 
Warszawa 2002; Raport. Ocean realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu 
rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim w latach 
2001–2003, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, Kraków 2005.

23  Część środków pochodzi z funduszy gminnych.

farebnú kultúrnu mozaiku Karpát, musíme tiež pri-
jať poznámku, že tento element dedičstva Karpát 
podlieha v posledných rokoch zrýchlenej degradácii. 
Uvedomujem si paradoxnosť tohto tvrdenia, keďže 
táto degradácia je hlavne dôsledkom zlepšenia živo-
ta obyvateľov cigánskych osád, či priamo zotretia 
obrazu biedy týchto ľudí, ktorých podmienky bývania 
v niektorých prípadoch sú aj boli hanbou pre susedov 
i miestne úrady.

Tento proces programovej „degradácie” (zostaň-
me práve pri takomto opise tohto procesu) na tomto 
vystúpení, ktorého cieľom je signalizovať potrebu och-
rany a dokumentácie chudobnej cigánskej architektúry 
sa začal na začiatku tejto dekády. Mnohosmerné čin-
nosti zamerané na zlepšenie života Cigánov v Poľsku, 
zvlášť tých najchudobnejších, boli iniciované v rámci 
Vládneho programu v prospech rómskeho spoločen-
stva, ktorý bol pilotne zavedený v roku 2001 práve 
na území Malopoľského kraja – hlavne na Sączsku22.

Viditeľným efektom vspomínaného tohto Vlád-
neho programu. je postavenie moderných obytných 
objektov v niekoľkých osadách z vládnych fondov,23 
ktoré zásadne zmenili nielen úroveň existencie cigán-
skych rodín, ale tiež úplne zmenili výzor, dosiaľ tak 
charakteristický pre cigánske sídla.

Tieto sídla vznikali totiž vždy spontánne. Situ-
ované boli, ako som spomínal, na úhoroch, záplavo-
vých územiach, na okrajoch sídiel, rozrastali sa abso-
lútne nekontrolovane zo strany akýchkoľvek úradov 
pre veci výstavby. Prirodzene, o akýkoľvek súhlas či 
povolenie nikdy nebolo požiadané. Následkom toho 
vznikli osady/sídla náhodne postavených domov, 
skoršie hlavne jednoizbových, eventuálne dvojizbo-
vých, bez chodby. Jediné pravidlo, ktoré sa dá postre-
hnúť, je výstavba domov tak, aby ich skupina tvorila 
čosi na spôsob uličky, či námestia, s vchodmi situova-
nými práve na túto stranu. Pri výstavbe týchto chatrčí 
sa používal najjednoduchší materiál, často rozobera-
teľný. Steny sa stavali z tenkých balov, zriedkakedy 
na vonkajšej strane oblepených hlinou, častejšie boli 
zateplené kúskami dosák, lepenky, plechov a pod. Ta-
kéto domy, na rozdiel od sedliackych domov, nemali 
žiadne prístavby. Až časom, napríklad v Maszkowi-
ciach až v osemdesiatych rokoch, sa začali stavať 
jednoduché prístrešky na drevo, či akési hospodárske 

22  Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w woj. małopolskim 
z dnia 13 lutego 2001 r.  vid' tiež Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. 
Ochrona mniejszości, Open Society Instytut, Warszawa 2001. O realizácii tohto progra-
mu pozri.: Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej, Open Society Instytut, 
Warszawa 2002; Raport. Ocean realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu 
rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim w latach 
2001–2003, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”, Kraków 2005.

23  Časť prostriedkov pochádza z obecných fondov. 
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Krośnica
Fot. A. Bartosz

Z czasem dopiero, np. w Maszkowicach dopiero w latach 
80. zaczęto budować proste wiaty na drewno czy jakieś 
komórki gospodarcze. Niekiedy budowano (Czarna Góra) 
płytkie studnie, co nie było trudne na terenie położonym 
tuż przy rzece. Jakiekolwiek urządzenia sanitarne (drew-
niane wychodki) były jeszcze w latach 80. zupełną rzad-
kością i występowały w bardziej zaawansowanych cywi-

lizacyjnie osiedlach (Czarna Góra). Do początku obecnej 
dekady w większości osad sprawa własności gruntów 
nie była uregulowana. Grunty, na których stanęły cygań-
skie domki, należały do gminy. Ich wykup zapoczątko-
wano we wzmiankowanych, cywilizacyjnie odstających 
od innych osadach ok. lat 80. (Czarna Góra). W innych 
osadach proces ten zapoczątkowany został właściwie 
wraz z zaistnieniem wspomnianego Programu rządowe-
go…, a więc dopiero przed kilku laty. Próby wzniesienia 
dla cygańskich rodzin domów komunalnych na terenach 
uzbrojonych technicznie, a więc w pobliżu wioski, zosta-
ły oprotestowane przez mieszkańców nieżyczących so-
bie bliskiego towarzystwa Cyganów24. Ostatecznie więc, 
np. skupisko cygańskie w Maszkowicach zostało na swym 
dawnym miejscu, tyle że na jego obrzeżach stanęły 
w 2006 r. pierwsze kontenerowe domy dla najbardziej po-
trzebujących rodzin. Podobne kontenerowce postawiono 
w Czarnej Górze i Szaflarach. W Ochotnicy Górnej wznie-

24  A. Bartosz, Nie bój się Cygana, op. cit., s. 82.

komôrky. Niekedy sa budovali (Čierna Hora) plytké 
studne, čo nebolo ťažké na území ležiacom hneď ved-
ľa rieky. Akékoľvek hygienické zariadenia (drevené 
záchody) boli ešte v osemdesiatych rokoch úplnou 
zriedkavosťou a vyskytovali sa vo viac civilizačne 
pokročilých sídlach (Čierna Hora). Do začiatku sú-
časnej dekády vo väčšine osád záležitosť vlastníctva 

pozemkov nebola upravená. Pozemky, na ktorých stá-
li cigánske domčeky, boli v majetku obce. Vykúpenie 
týchto pozemkov sa začalo v spomínaných, od iných 
civilizačne odlišných osád, niekedy v osemdesia-
tych rokoch (Čierna Hora). V iných osadách sa tento 
proces začal práve spolu so vznikom spomínaného 
Vládneho programu..., teda pred niekoľkými rok-
mi. Pokusy vystavať pre cigánske rodiny komunálne 
domy na územiach technicky k tomu uspôsobených,
teda v blízkosti obce, sa stretli s protestmi miestnych 
obyvateľov, neprajúcich si do svojho blízkeho okolia 
Cigánov24. Nakoniec teda napríklad cigánska osada 
v Maszkowiciach zostala na svojom dávnom mieste, 
ibaže na jej okraji boli v roku 2006 postavené prvé 
kontajnerové domy pre rodiny, ktoré to najväčšmi po-
trebovali. Podobné kontajnery vznikli v Čiernej Hore 
a Szaflaroch. V Ochotnici Górnej bol postavený blok 
pre 12 rodín a v Ostrowsku, kde existovalo chaoti-

24  A. Bartosz, Nie bój się Cygana, op. cit., s. 82.
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siono murowany blok dla 12 rodzin, a w Ostrowsku, gdzie 
istniało bezładnie zabudowane skupisko cygańskich chat, 
stoi dziś rząd pięknych, kolorowych domków, nieodstają-
cych od innych, wznoszonych we wsi25. 

Ostatnie chaty – co można zachować?
Zatem trwa dekada najbardziej rewolucyjnych zmian 

w wyglądzie osad cygańskich. I najgwałtowniejsza degra-
dacja tradycyjnego ich wizerunku. Jeśli te osady są elemen-
tem karpackiej tradycji, karpackiego dziedzictwa, oczywi-
ste jest, iż to dziedzictwo chronić należy w stopniu takim 
przynajmniej, w jakim to możliwe. W podstawowym 
– udało się: istnieje wszak w sądeckim skansenie sektor 
cygański. I chyba w tym zakresie niewiele więcej da się 
uczynić. Ewentualnie można by pomyśleć nad transferem 
do skansenu kolejnego cygańskiego domu/domów. 

Pozostaje jednak możliwość czy raczej – w kontek-
ście tego wystąpienia – potrzeba, udokumentowania tego 
budownictwa. Nigdy dotąd takiej dokumentacji nie two-
rzono, choć istnieje spory materiał fotograficzny26, trochę 
szkiców, zarówno wnętrz, jak też układów architektonicz-
nych osad. I to wszystko. Jest jeszcze czas, żeby uzupeł-
nić braki. Należałoby zdokumentować usytuowanie osad, 
z przeprowadzeniem studiów nad ich rozwojem i zmie-
niającą się strefą wokół osady27. Udokumentować układy 
osad, tak charakterystyczne, wraz z cygańskimi nazwami 
ich poszczególnych części. Bo oto nawet osada składająca 
się z kilku domków funkcjonuje jako pewna przestrzeń an-
tropologiczna, z wyszczególnionymi częściami, zamiesz-
kałymi przez bądź to skonfliktowane, bądź bliskie sobie 
rodziny. Udokumentować należy także poszczególne do-
mostwa, zwłaszcza te bardziej tradycyjne. Nie można przy 
tym zapomnieć o zapisaniu cygańskich nazw części domu. 

Niechaj degradacji kulturowego krajobrazu, którego 
charakterystycznym, nieodłącznym elementem były przez 
wieki osady cygańskie, towarzyszy nie tylko poprawa wa-
runków życia ich mieszkańców, ale niech ten proces zosta-
nie naukowo udokumentowany. A po nędznych osadach, 
podobnie jak po nędznych szałasach tatrzańskich, pozosta-
nie bodaj dokumentacja w archiwach karpackich instytu-
cji, które mają obowiązek utrwalać tutejsze dziedzictwo.

25  Ich właściciele skorzystali także ze środków Programu rządowego 
na rzecz społeczności romskiej.

26  Myślę, że w tarnowskim muzeum zgromadziłem najbogatszy ich zbiór.
27  A. Bartosz, Cygański dom i przestrzeń wokół niego, referat na Konferen-

cji Skansenowskiej w Nowym Sączu, w 1990 r., niepublikowany.

cky vybudované zoskupenie cigánskych chatrčí, stojí 
dnes rad pekných, farebných domov, neodlišujúcich 
sa od iných, postavených v dedine25. 

Posledné chatrče – čo možno zachovať?
Tak teda nastúpila dekáda najrevolučnejších 

zmien vo vzhľade cigánskych osád. I najrýchlejšia 
„degradácia” ich tradičnej podoby. Ak sú tieto osa-
dy elementom karpatskej tradície, karpatského de-
dičstva, je zrejmé, že toto dedičstvo treba chrániť 
do takej miery, do akej je to možné. V základnej sa 
to podarilo. Existuje predsa v sączskom skanzene ci-
gánsky sektor. A snáď v tomto smere sa nedá viac 
učiniť. Eventuálne by bolo potrebné pouvažovať 
nad transferom ďalšieho cigánskeho domu/domov 
do skanzenu.

Zostáva možnosť, či radšej v kontexte tohto vy-
stúpenia – potreba zdokumentovania tejto architektú-
ry. Nikdy dosiaľ nebola takáto dokumentácia vytvo-
rená, hoci existuje veľa fotografickej dokumentácie26, 
trochu nákresov interiérov i architektonického uspo-
riadania osád s uskutočnením štúdia nad ich rozvojom 
a meniacim sa pásmom okolo osady27. Zdokumento-
vanie charakteristického usporiadania osád spolu s 
cigánskymi názvami ich jednotlivých častí. Pretože 
práve osada skladajúca sa z niekoľkých domov fun-
guje ako určitý antropologický priestor s uvedenými 
časťami, obývanými rodinami majúcimi medzi sebou 
konflikt, alebo spriaznenými. Zdokumentovať treba 
jednotlivé domy, zvlášť tie viac tradičné. Tu sú tak-
tiež potrebné zaznamenania cigánskych názvov častí 
domu. 

Nech degradáciu kultúrneho obrazu, ktorého 
charakteristickým, neoddeliteľným elementom boli 
počas stáročí cigánske osady, sprevádza nielen zlep-
šenie podmienok života ich obyvateľov, ale nech 
tento proces zostane vedecky zdokumentovaný. 
A po biednych osadách, obdobne ako po biednych 
tatranských salašoch, nech zostane dokumentácia 
v archívoch karpatských inštitúcií uchovávajúcich 
tunajšie dedičstvo. 

Preklad: Miroslav Števík

25  Ich vlastníci využili taktiež prostriedky Vládneho programu v prospech 
rómskeho spoločenstva.

26  Myslím, že v tarnovskom múzeu som zhromaždil najbohatšiu zbierku. 
27  A. Bartosz, Cygański dom i przestrzeń wokół niego, referát na konferencii 

o skanzenoch v Nowom Sączi v roku 1990, nepublikovaný.
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Anna G. Piotrowska

Czardasz podhalański, czyli o muzyce 
Romów z Czarnej Góry

Wielowiekowe sąsiedztwo i wzajemne stosunki 
polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski i Węgier 
niewątpliwie znalazły swoją osobliwą dokumentację, 
nie tylko jednak – jak pisał Julian Krzyżanowski – w ob-
rębie literatur obydwu narodów1, ale także i muzyki. 
Terytoria, które „od czasów Jagiełły należały do Polski 
i wskutek tego automatycznie były ziemiami pogra-
nicznymi, gdzie krzyżowały się kultury dwu czy raczej 
trzech narodów: polskiego, słowackiego i węgierskie-
go”2 zrodziły jeden z najosobliwszych, żywych doku-
mentów przenikania się kultur, zarówno węgierskiej, 
jak i polskiej oraz wpływów słowackich – muzykę kul-
tywowaną do dzisiejszego dnia przez Romów zamiesz-
kujących tereny Czarnej Góry niedaleko Bukowiny 
Tatrzańskiej.

1  Por. J. Krzyżanowski, Pogranicze polsko-węgierskie w świecie folkloru, 
[w:] J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, Kraków 1980.

2 Ibidem, s. 134.

Anna G. Piotrowska

Podhaliansky čardáš, čiže o hudbe 
Rómov z Čiernej Hory

Stáročné susedstvo a vzájomné politické, hospo-
dárske a kultúrne vzťahy Poľska a Uhorska nepochyb-
ne našli svoju osobitnú dokumentáciu nie iba – ako 
písal Julian Krzyżanowski – vo sfére literatúr oboch 
národov1, ale tiež hudby. Teritóriá, ktoré „od čias Ja-
giełłu patrili k Poľsku a následkom toho boli automa-
ticky pohraničnými územiami, kde sa križovali kultúry 
dvoch, či skôr troch národov: poľského, slovenského 
a maďarského,”2 utvorili jeden z najosobitejších živých 
dokumentov prelínania sa kultúr, rovnako maďarskej 
a poľskej doplnených slovenskými vplyvmi – do súčas-
nosti Rómami kultivovanú hudbu, ktorí obývajú územie 
Čiernej Hory neďaleko Bukoviny Tatrzańskej.

Po stáročia charakteristické črty hudby všetkých 
rómskych skupín – také ako špecifická interpretačná

1 Por. J. Krzyżanowski, Pogranicze polsko – węgierskie w świecie folkloru, 
w: J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, Kraków 1980.

2 Ibidem, s. 134.
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Od wieków charakterystyczne cechy muzyki 
wszystkich grup romskich – takie jak specyficzna ma-
niera wykonawcza, często improwizacyjna, o dużym 
ładunku ekspresji wynikającym ze stosowania tempa 
rubato oraz bogatej ornamentyki melodii, jak również 
gwałtownych zmian dynamicznych i agogicznych 
– splatały się z muzyką krajów, w których przyszło żyć 
danej grupie. Kultura muzyczna narodów goszczących 
Romów wywierała silne piętno na ich muzyce, któ-
ra w trakcie procesu adaptacji zaczęła rozmaicie się 
rozwijać, w konsekwencji przybierając nie tylko róż-
norodne formy, ale i uciekając się do wykorzystywa-
nia np. niezwykle zróżnicowanego instrumentarium. 
Mówiąc o muzyce Romów, charakteryzuje się więc 
dokładnie rejon ich zamieszkania. Wynikające z tego 
faktu konsekwencje sprawiają bowiem, że muzyka 
np. Cyganów andaluzyjskich kojarzona jest przede 
wszystkim z flamenco, Cyganie zamieszkujący Szko-
cję przyjęli zwyczaj gry na dudach, a Cyganie rosyj-
scy kultywują śpiew chóralny. Silna presja muzycznej 
kultury kraju goszczącego przejawia się nie tylko tym, 
iż Cyganie wykorzystują popularne lokalnie instrumen-
ty, ale także często odwołują się do motywów zapoży-
czonych z folkloru różnych narodów, nadając im nowe 
znaczenie i wymiar. Powszechną praktyką muzyczną 
wśród Romów jest bowiem „zachowanie tradycyjnego 
materiału muzycznego oraz zwyczajów społeczeństwa 
dominującego”3. Podkreślić należy, iż nie istnieje jeden, 
wspólny dla wszystkich grup cygańskich język muzycz-
ny. Badając muzykę romską, należy jednak wziąć prze-
de wszystkim pod uwagę takie czynniki, jak 1, miej-
sce obecnego zamieszkiwania grupy oraz 2, znane lub 
jedynie przypuszczalne, poprzednie środowiska, które 
mogły mieć wpływ na powstawanie określonych cech 
stylistycznych charakteryzujących muzykę danej grupy. 
Ponadto istotną rolę w kształtowaniu idiomu muzycz-
nego mogą odgrywać dialekty muzyczne innych grup 
etnicznych, w sąsiedztwie których dana grupa romska 
się osiedliła. Niezwykle ważnym elementem tworzenia 
się języka muzycznego jest również interakcja zacho-
dząca pomiędzy różnymi grupami romskimi zamiesz-
kującymi w danym regionie4.

Tak zwana muzyka cygańska nie funkcjonuje 
na zasadzie monolitu: będąc wytworem kultury różno-
rodnych przedstawicieli Cyganów, stanowi konglomerat 
rozmaitych tradycji muzycznych. Różnorodne sposoby 

3 I. Kertesz-Wilkinson, Gypsy Music w: S. Sadie (red.), New Grove Dictio-
nary of Music and Musicians, London 2001, t. 10, s. 614.

4 K. Kovalcsik, On the Historical Folk Music Layers of the Gypsies in Hun-
gary, [w:] M. T. Salo (red.), 100 Years of Gypsy Studies. Papers from the 10th Annual 
Meeting of the Gypsy Lore Society, North American Chapter, March 25–27, 1988, 
Cheverly, Maryland 1990, s. 178.

maniera, často improvizujúca s veľkým nábojom vý-
razu vyplývajúcim z použitia tempa rubato [s menia-
cou sa rýchlosťou, pozn. prekl.] a bohatej ornamentiky 
melódie, ako tiež prudké dynamické a agogické zmeny 
– prelínali sa s hudbou krajin, v ktorých žila daná sku-
pina. Hudobná kultúra národov hostiacich Rómov zane-
chala silnú stopu na ich hudbe, ktorá sa v priebehu pro-
cesu adaptácie začala rozmanito formovať dôsledkom 
priberania nielen rôznorodých foriem, ale i využívania 
napríklad nezvykle rôznorodého inštrumentária. Hovo-
riť o hudbe Rómov znamená dôkladne charakterizovať 
oblasť ich osídlenia. Z tohto faktu vyplývajúce kon-
zekvencie totiž spôsobujú, že napríklad hudba andalúz-
skych Cigánov je spájaná predovšetkým s flamengom, 
Cigáni obývajúci Škótsko prijali zvyk hry na gajdách 
a ruskí Cigáni kultivujú chorálový spev. Silný tlak hu-
dobnej kultúry hosťujúcej krajiny sa prejavuje nielen 
tým, že Cigáni využívajú populárne lokálne inštrumenty, 
ale tiež sa často hlásia k motívom zapožičaným z folk-
lóru rôznych národov dajúc im nový význam i rozmer. 
Všeobecnou hudobnou praxou medzi Rómami je totiž 
„zachovanie tradičného hudobného materiálu a zvy-
kov dominujúceho spoločenstva”3. Treba podčiarknuť, 
že neexistuje jeden spoločný hudobný jazyk pre všetky
cigánske skupiny. Skúmajúc rómsku hudbu, treba pre-
dovšetkým vziať do úvahy také činitele ako: 1. miesto 
súčasného bydliska skupiny, 2. známe, alebo iba pred-
pokladané predchádzajúce prostredie, ktoré mohli mať 
vplyv na vznik opísaných štylistických čŕt charakterizu-
júcich hudbu danej skupiny. Okrem toho určitú úlohu vo 
formovaní hudobného idiómu môžu zohrávať hudobné 
dialekty iných etnických skupín, v susedstve ktorých sa 
daná rómska skupina usadila, tiež neobyčajne dôležitým 
elementom vytvárania hudobného jazyka je interakcia, 
ku ktorej dochádza medzi rôznymi rómskymi skupinami 
bývajúcimi v danom regióne4.

Takzvaná „cigánska hudba” nefunguje na zásade mo-
nolitu. Aj keď je výtvorom kultúry rôznorodých predstavi-
teľov Cigánov, tvorí konglomerát rozmanitých hudobných 
tradícií. Rôznorodé spôsoby modifikácie vlastného hu-
dobného jazyka jednotlivých skupín spôsobujú, že je ťaž-
ké hovoriť nielen o jednom, dominujúcom štýle cigánskej 
hudby, ale taktiež nemožno ustáliť platné jednoliate zása-
dy hudobných transformácií pre všetky rómske skupiny.

Existujú teda rómske skupiny, ktoré si zachovali 
migračný spôsob a zároveň v hudobnej vrstve zaadap-

3 I. Kertesz–Wilkinson, Gypsy Music w: S. Sadie (red.), New Grove Dictio-
nary of Music and Musicians, London 2001, tom 10, s. 614.

4 K. Kovalcsik, On the Historical Folk Music Layers of the Gypsies in Hun-
gary, w: M. T. Salo (red.), 100 Years of Gypsy Studies. Papers from the 10th Annual 
Meeting of the Gypsy Lore Society, North American Chapter, March 25–27, 1988, 
Cheverly, Maryland 1990, s. 178.
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modyfikacji własnego języka muzycznego poszczegól-
nych grup sprawiają, że nie tylko trudno mówić o jed-
nym, dominującym stylu muzyki cygańskiej, ale także 
nie sposób ustalić obowiązujących wszystkie grupy 
romskie jednolitych zasad transformacji muzycznych.

Istnieją więc grupy romskie, które zachowały migra-
cyjny tryb życia, a jednocześnie w warstwie muzycznej 
zaadaptowały cechy stylistyczne otaczających je grup 
etnicznych. Na przeciwnym biegunie sytuują się grupy 
osiadłe, które w wyniku silnej presji otoczenia odnowi-
ły swój język muzyczny 
i wykształciły niezależny 
idiom. I wreszcie niektó-
re grupy romskie zacho-
wały tradycje muzyczne 
powstałe w przeszłości, 
wykształcone w zupełnie 
innym środowisku, niż to, 
w którym grupie przyszło 
żyć obecnie5.

Muzyczne tradycje 
grupy polskich Romów 
górskich, tzw. Bergitka 
Roma, stanowią dosko-
nałą ilustrację tego jak 
na ich muzykę wpły-
wa zarówno przeszłość 
i związana z nią obecność 
elementów węgierskich,  
jak i teraźniejszość prze-
jawiająca się w inkor-
porowaniu elementów 
z innych kultur muzycznych, z którymi na co dzień 
przyszło się Romom z Czarnej Góry spotykać. 

Bergitka Roma pojawili się około 300 lat temu 
i prowadzą tam osiadły tryb życia, zamieszkując na po-
łudniu Polski tzw. szlak wołoski w Tatrach (m.in. Nowy 
Targ, Harklowa, Maniowy, Zakopane, Rabka, Czarny 
Dunajec, Krościenko, Czarna Góra, Jurgów, Szaflary, 
Czorsztyn, Bukowina Tatrzańska)6 oraz rejony podkar-
packie. Przywędrowali oni z terenów Węgier, gdzie po-
czątkowo dobrze ich traktowano (m.in. glejt z 1423 roku 
uprawniający Romów do niezakłóconego wędrowania, 
nadający im przywilej własnego sądownictwa7, którym 
Cyganie cieszyli się nawet w wieku XVI) . Do roku 
1526, tj. końca istnienia niezależnych Węgier, sytua-
cja Romów była względnie dobra, chociaż już w XV 

5 Ibidem, s.178.
6 M. Baliszewska, A. Borucka-Szotkowska, Romowie, [w:] Muzyka źródeł, 

Warszawa 2001 (wstęp do płyty CD).
7 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1968, s. 10.

tovali štylistické črty etnických skupín, ktoré ich ob-
klopovali. Na opačnom póle sa situujú usadlé skupiny, 
ktoré v dôsledku silného nátlaku okolia rozvinuli svoj 
hudobný jazyk a sformovali samostatný idióm. A na-
koniec, niektoré rómske skupiny si zachovali hudobné 
tradície z minulosti, sformované v úplne inom prostre-
dí, než v tom, v ktorom žije skupina v súčasnosti5.

Hudobné tradície skupiny poľských horských 
Rómov, tzn. Bergitka Roma tvoria znamenitú ilustrá-
ciu toho, ako na ich hudbu vplýva rovnako minulosť 

a s ňou spätá prítomnosť 
maďarských elementov, 
resp. súčasnosť prejavu-
júca sa v inkorporovaní 
elementov z iných hu-
dobných kultúr, s ktorými 
sa každodenne Rómovia 
z Čiernej Hory stretávali.

Bergitka Roma sa 
objavili asi pred 300 
rokmi a vedú usadlý 
spôsob života, obývajúc 
na juhu Poľska tzv. va-
lašskú cestu v Tatrách (o. 
i. Nowy Targ, Harklowu, 
Maniowy, Zakopané, 
Rabku, Czarny Duna-
jec, Krościenko, Čiernu 
Horu, Jurgov, Szaflary, 
Czorsztyn, Bukowinu 
Tatrzańsku)6 a podkarpat-
ské oblasti. Prišli z úze-

mia Uhorska, kde napriek spočiatku dobrému zaob-
chádzaniu (o. i. glejt z roku 1423 oprávňujúci Rómov 
nerušene vandrovať, dáva im privilégium vlastného 
súdnictva7, ktorému sa Cigáni tešili dokonca i v 16. 
storočí), vlna tolerancie postupne vo vzťahu k Ró-
mom upadala. Do roku 1526, t.j. do konca existencie 
nezávislého Uhorska, bola situácia Rómov pomerne 
dobrá, hoci už v 15. a 16. storočí v celej západnej 
Európe bolo vydávaných čoraz viacej anticigánskych 
ediktov8. Po rakúskom podrobení a prevzatí moci 
v Uhorsku dynastiou Habsburgovcov v 18. storočí 
sa Rómovia stali cieľom prenasledovania. V rokoch 
1711–1740 panujúci Karol VI. prikázal extermináciu  

5 Ibidem, s. 178.
6 M. Baliszewska, A. Borucka-Szotkowska, Romowie, w: Muzyka źródeł, 

Warszawa 2001 (vstup k CD).
7 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1968, s. 10.
8 Z. Barany, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and 

Ethnopolitics, Cambridge 2002, s. 86.

Teresa Mirga prezentuje swoją twórczość poetycką podczas 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 20.04.2007 r.

fot. Archiwum Euroregionu „Tatry”
Tereza Mirga prezentuje svoju básnickú tvorbu počas medzinárodnej 

vedeckej konferencie, 20.04.2007 
Fot. Archiwum Euroregionu „Tatry“

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.231   231Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.231   231 2007-12-12   13:27:552007-12-12   13:27:55



232

KONFERENCJA NAUKOWA • VEDECKÁ KONFERENCIA

i XVI wieku w całej zachodniej Europie wydawano 
coraz więcej edyktów antycygańskich8. Po austriackim 
podboju i przejęciu na Węgrzech władzy przez dynastię 
Habsburgów w XVIII wieku Romowie stali się celem 
prześladowań. Panujący w latach 1711–1740 Karol VI 
nakazał eksterminację Cyganów9, a jego córka Ma-
ria Teresa (1740–1780) i jej syn Józef II (1780–1790) 
wdrażali politykę asymilacji wędrownych Cyganów 
do społeczeństwa węgierskiego. Zwalczano nawet na-
zwę cigany i próbowano zastąpić ją sformułowaniem 
ujmagyar (nowy Węgier), zlikwidowano autonomię ju-
rysdykcyjną Romów, zabroniono endogamii, zabierano 
dzieci cygańskie rodzicom i przekazywano Węgrom 
na wychowanie. Romom nie wolno było także nosić 
tradycyjnych strojów cygańskich ani używać języka 
romani10. Cesarzowa Maria Teresa wydała w tym celu 
cztery tzw. cygańskie dekrety: o osiedleniu i płaceniu 
podatków (1758), o obowiązkowej służbie wojskowej 
dla Cyganów (1761), o likwidacji autorytetu przywód-
ców cygańskich nad swoimi społecznościami (1767), 
o zakazie małżeństw pomiędzy Cyganami i nakazie 
przekazywania dzieci cygańskich, które ukończyły 5 lat 
do szkół z internatem lub sierocińców11. Jej syn Józef 
II kontynuował tę linię postępowania wobec Romów, 
wprowadzając m.in. obowiązek składania przez władze 
lokalne miesięcznych raportów o prowadzeniu się Cy-
ganów. Zakazał także nomadycznego stylu życia. Zakaz 
ten okazał się nader skuteczny, bowiem cenzusy z XIX 
wieku potwierdzają, iż około 90% Cyganów osiedliło 
się, wybierając jednak życie we własnych, odizolowa-
nych, osadach12. W Czarnej Górze nazwiska wielu Ro-
mów potwierdzają ich węgierskie pochodzenie (np. Ga-
bor). Z terenów węgierskich przynieśli także Romowie 
ze sobą specyficzną kulturę muzyczną. 

Nie ulega wątpliwości, że muzycy cygańscy 
od wieków byli na Węgrzech szanowani. Zachował się 
oficjalny spis rachunków królowej Beatrice Neapoli-
tańskiej (Aragońskiej), drugiej żony króla Węgier Ma-
cieja Korwina, z 1489 roku, mówiący o tym, że cyganie 
byli zatrudnieni jako muzycy na dworze królewskim 
niedaleko Budy, na wyspie Czepel. Kolejne księgi ra-
chunkowe informują o wypłatach dla cygańskich muzy-
ków w 1525 roku za rządów króla Ludwika II. W liście 
z 1525 roku wspomina się także wspaniale grających 
na cymbałach, a do tego śpiewających muzyków egip-

8 Z. Barany, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and 
Ethnopolitics, Cambridge 2002,s.86.

9 History of the Gypsies of Hungary, www.eokik.hu/html/eng/pub/report/
history.html. Stan z dnia 25.01.2006

10 K. Postma, Changing Prejudice in Hungary. A study on the Collapse of State 
Socialism and its Impact on Prejudice against Gypsies and Jews, Amsterdam 1996, s. 40.

11 History of the Gypsies of Hungary, op. cit.
12 Z. Barany, op. cit., s.87.

Cigánov9 a jeho dcéra, Mária Terézia (1740–1780) 
i jej syn Jozef II. (1780–1790) zavádzali politiku asi-
milácie vandrujúcich Cigánov do uhorskej spoločnos-
ti. Bol potieraný dokonca i názov Cigáni a bol pokus 
nahradiť ho výrazom ujmagyar (nový Maďar), zlik-
vidovala sa súdna autonómia Rómov, zabraňovalo sa 
endogamii, rodičom sa odoberali deti a na výchovu 
boli odovzdávané Uhrom. Rómom nebolo dovolené 
nosiť tradičné cigánske oblečenie, ani používať jazyk 
romani10. Cisárovná Mária Terézia vydala pre ten-
to zámer štyri tzv. „cigánske dekréty”: o usídlení sa 
a platení daní (1758), o povinnej vojenskej službe pre 
Cigánov (1761), o likvidácii autority cigánskych ná-
čelníkov nad svojimi spoločenstvami (1767), o zákaze 
manželstiev medzi Cigánmi a nariadení odovzdávať 
cigánske deti, ktoré mali 5 rokov, do škôl s internátom 
alebo do sirotincov11. Jej syn Jozef II. pokračoval v tej-
to línii postupu voči Rómom zavádzajúc o. i. záväzok 
pre miestne úrady podávať mesačné správy o chovaní 
sa Cigánov. Jozef II. tiež zakázal nomádsky spôsob 
života. Prinútenie Rómov k usadeniu sa a opusteniu 
nomádskeho života sa ukázalo ako nesmierne účinné, 
pretože cenzusy z 19. storočia potvrdzujú, že asi 90% 
Cigánov sa usadilo, zvoliac si však život v izolova-
ných vlastných osadách12. V Čiernej Hore priezviská 
mnohých Rómov potvrdzujú ich uhorský pôvod (napr. 
Gábor). Z uhorských území si Rómovia priniesli so 
sebou tiež špecifickú hudobnú kultúru.

Niet pochybností, že cigánskych hudobníkov si 
po stáročia v Uhorsku vážili. Z roku 1489 sa zachoval 
oficiálny zoznam účtov kráľovnej Beatrix Neapolskej 
(Aragonskej), druhej manželky kráľa Uhorska Mate-
ja Korvína, hovoriaci o tom, že Cigáni boli zamest-
naní ako hudobníci na kráľovskom dvore neďaleko 
Budína na ostrove Czepel. Ďalšie účtovné knihy in-
formujú o výplatách cigánskym muzikantom v roku 
1525, za panovania kráľa Ľudovíta II. V listine taktiež 
z roku 1525 sa spomínajú nádherne na cimbale hra-
júci a k tomu spievajúci egyptskí hudobníci, pochá-
dzajúci od samotného faraóna – je to evidentná na-
rážka na predpokladaný pôvod Cigánov z tzv. Malého 
Egypta. Vieme tiež, že v roku 1584 sa v Budíne usku-
točnila slávnostná procesia pripravená bejom Ostri-
homu pri príležitosti privítania mierovej delegácie 
vojsk, na čele ktorej išli traja cigánski muzikanti hra-

9 History of the Gypsies of Hungary, www.eokik.hu/html/eng/pub/report 
history.html. Stav zo dňa 25. 01. 2006

10  K. Postma, Changing Prejudice in Hungary. A study on the Collapse of 
State Socialism and its Impact on Prejudice against Gypsies and Jews, Amsterdam 
1996, s. 40.

11  History of the Gypsies of Hungary, op. cit.
12  Z. Barany, op. cit., s. 87.
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skich, pochodzących od samego faraona – jest to oczy-
wistą aluzją do domniemanego pochodzenia cyganów 
z tzw. Małego Egiptu. Wiadomo również, że w 1584 
roku w Budzie odbyła się uroczysta procesja przygo-
towana przez beja Esztragomu z okazji przywitania 
pokojowej delegacji wojsk, na czele której szli trzej 
cygańscy muzycy grający na lutni i rebekach13. Doku-
menty potwierdzają również inne przypadki związane 
z cygańskimi muzykami: np. pod koniec XVI wieku, 
w 1596 roku, cyganie grający na cymbałach i skrzyp-
cach zostali przechwyceni przez straże graniczne beja 
Peczu14. W XVII wieku – choć mniej źródeł dotrwało 
do naszych czasów z tamtego okresu – cygańscy mu-
zycy musieli zyskiwać na popularności, co sugerują 
wzmianki pochodzące z końca wieku. W 1683 roku 
w tekście „Ungarischer Simplicissimus” mówi się 
o cyganach jako „von natur zur Musik geneigt”. Pod 
koniec XVII wieku ustala się na Węgrzech tradycja 
kojarzenia cygana z zawodem muzyka. Z pierwszego
powszechnego spisu ludności przeprowadzonego 
na Węgrzech w 1782 roku wynikało, że wśród zare-
jestrowanych 43 787 cyganów muzykami było 1582, 
co stanowiło 3.6 procent całości. Dostarczający usług 
muzycznych Cyganie stali się wręcz niezastąpieni 
w czasie panowania Habsburgów, już to zabawiając 
publiczność tańcem z niedźwiedziem, już to umila-
jąc czas muzyką na wszelakich zabawach. Profesja 
muzyka była przekazywana z pokolenia na pokole-
nie, tworzyły się rodzinne zespoły, które muzykowały 
wspólnie. Popularność kapel cygańskich rosła przez 
cały wiek XVIII, do najbardziej znanych należał ze-
spół grającej na skrzypcach Panny Cinki, urodzonej
na początku XVIII wieku, zmarłej w roku 1772. Obok 
Panny Cinki w XVIII wieku wielką sławę jako muzyk 
zdobył Mihály Barna, który prowadził czteroosobową 
kapelę. Natomiast za najsłynniejszego primasa (solistę 
i dyrygenta orkiestry cygańskiej) uznać należy pocho-
dzącego z okolic Pozsonny (dzisiejszej Bratysławy) 
cygańskiego samouka – Janosa Bihariego (1764–1825 
lub 1827), prawdopodobnie autora ponad 80 własnych 
kompozycji. Wspaniałe tradycje gry instrumentalnej 
przenieśli Romowie z Węgier na tereny polskie.

Kapele cygańskie na Węgrzech składały się za-
zwyczaj z co najwyżej 10 muzyków, a maksymalnie 14,
na wyrost więc nazywano je czasami orkiestrami cy-
gańskimi. Zespoły te rozwinęły się ze składów obej-
mujących jedynie dwa instrumenty: melodyczny oraz

13 A. Fraser, Dzieje Cyganów, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2001, s. 138.
14 B. Sarosi, Gypsy Musicians and Hungarian Peasant Music, [w:] Yearbook 

of the International Music Council, vol.2 1970, s. 11.

júci na lutne a rebábo13 [historický maurský sláčikový 
nástroj s rezonančnou skrinkou hruškovitého tvaru, 
pozn. prekl.]. Dokumenty potvrdzujú taktiež iné uda-
losti späté s cigánskymi muzikantmi: napr. na konci 
16. storočia, v roku 1596, Cigáni hrajúci na cimba-
loch a husliach boli zadržaní hraničnou strážou beja 
Päťkostolia (maď. Pécs)14. V 17. storočí – hoci sa za-
chovalo do našich čias z vtedajšieho obdobia menej 
prameňov – cigánski muzikanti museli získavať na po-
pularite, o čom svedčia zmienky pochádzajúce z konca 
storočia. V roku 1683 v texte Ungarischer Simplicis-
simus sa hovorí o Cigánoch ako „von natur zur Musik 
geneigt”. Na konci 17. storočia sa v Uhorsku ustaľu-
je tradícia spájania Cigána s povolaním hudobníka. 
Z prvého všeobecného sčítania ľudu uskutočneného 
v Uhorsku v roku 1782 vyplýva, že medzi zaevidova-
nými 43.787 Cigánmi bolo 1582 muzikantov, čo tvori-
lo 3, 6 percenta z ich celkového počtu. Cigáni posky-
tujúci hudobné služby sa stali skutočne nezastupiteľní 
za čias panovania Habsburgovcov, či už zabávali obe-
censtvo tancom s medveďom, alebo spríjemňovali čas 
hudbou na všelijakých zábavách. Profesia hudobníka 
bola odovzdávaná z pokolenia na pokolenie, vytvára-
li sa rodinné súbory, ktoré hrali spoločne. Popularita 
cigánskych kapiel vzrastala počas celého 18. storo-
čia. K najznámejším patril súbor na husliach hrajúcej 
slečny Cinky, ktorá sa narodila na začiatku 18. storo-
čia a zomrela v roku 1772. Okrem slečny Cinky v 18. 
storočí veľkú slávu ako muzikant získal Mihály Bar-
na, ktorý viedol štvorčlennú kapelu. Za najslávnejšie-
ho primáša (sólistu a dirigenta cigánskeho orchestra) 
treba pokladať Jánosza Biháriho (1764–1825 alebo 
1827), cigánskeho samouka pochádzajúceho z okolia 
Bratislavy – pravdepodobne autora viac ako 80 kom-
pozícií. Skvelé tradície inštrumentálnej hry preniesli 
Rómovia z Uhorska na poľské územia.

Cigánske kapely v Uhorsku sa skladali zvyčajne 
nie z viac ako 10 a maximálne 14 hudobníkov, ča-
som zveličene nazývaných cigánske orchestre. Tie-
to súbory sa rozvinuli zo zloženia zahrnujúceho iba 
dva inštrumenty: melodický a bicí, čo bolo diktované 
špecifickosťou požiadavky generovanej v dedinskom 
prostredí. V mestskom prostredí sa veľmi rýchlo 
rozrástli a boli zložené prinajmenšom zo štyroch in-
štrumentalistov, hlavne hráčov na sláčikové nástroje 
a hudobníka hrajúceho na cimbale. Typické zloženie 
obsahovalo prvé husle, druhé husle (nazývané kontra, 

13 A. Fraser, Dzieje Cyganów, prekl. Ewa Klekot, Warszawa 2001, s. 138.
14 B. Sarosi, Gypsy Musicians and Hungarian Peasant Music, w: Yearbook 

of the International Music Council, vol. 2, 1970, s. 11.
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perkusyjny, co podyktowane było specyfiką zapotrzebo-
wania generowanego w środowiskach wiejskich. W śro-
dowiskach miejskich bardzo szybko rozrosły się i złożone 
były z przynajmniej czterech instrumentalistów, głównie 
smyczkowców, oraz muzyka grającego na cymbałach. 
Dość typowy skład obejmował pierwsze skrzypce, dru-
gie skrzypce (zwane kontra, ew. trzecie) oraz kontrabas 
i cymbały. W instrumentarium Romów z Czarnej Góry 
obok skrzypiec i kontrabasu występuje także akordeon 
lub gitara. Pojawienie się akordeonu w składzie zespołu 
świadczy o wpływach muzycznych Romów siedmio-
grodzkich15. Akordeon – mocno kojarzony z tradycją 
cygańską w Rumunii – został przez Romów zamieszku-
jących ten kraj wyróżniony ze względu na silną potrzebę 
akceptacji w społeczeństwie oraz próbę dostosowania się 
do panujących wzorców estetycznych, a także z uwagi 
na łatwość transportu podczas częstych wędrówek. Z in-
strumentów perkusyjnych pojawia się w składzie kapel 
Romów z Czarnej Góry np. bębenek podwójny lub me-
talowy dzban na mleko. Wykorzystanie tego ostatniego 
jest szczególnie charakterystyczne dla grupy Kalderasza 
zamieszkującej tereny byłej Jugosławii. Do składu kapel 
cygańskich na Węgrzech w drugiej połowie XIX wieku 
przeniknął także klarnet.

Repertuar kapel cygańskich obejmował za-
zwyczaj utwory popularne, niejednokrotnie tańce. 
Stąd furorę wśród Romów z Czarnej Góry zrobiły 
węgierskie czardasze. Nieustający wpływ Monarchii 
Austro-Węgierskiej zadecydował o przejęciu wielu 
tradycyjnych melodii czardasza, m.in. z terenów Spi-
sza. Jak pisał J. Krzyżanowski, „Za pośrednictwem
słowackim raczej niż bezpośrednio układały się sto-
sunki polsko-węgierskie, mniej ciągłe ze względu 
na trudności językowe”16, utrudnione także ze wzglę-
du na większą odległość geograficzną. A przecież 
w drugiej połowie XIX wieku „Właśnie wśród Sło-
waków, jednej z najsłabiej pod względem społecznym 
i politycznym rozwiniętej narodowości niewęgierskiej, 
rząd upatrywał najszybszych efektów [...] madziary-
zacyjnej polityki”17. Za tym pośrednictwem węgierski 
czardasz – taniec w metrum dwie czwarte – przenik-
nął do tradycji muzycznej Romów z Czarnej Góry 
i tu kultywowany, charakteryzuje się typową budową: 
złożony jest z dwóch części – pierwszej tzw. lassan, bę-
dącej de facto wolnym, melancholijnym wstępem oraz 

15  Por. L. Tcherenkov, S. Laederich, Culture: Tales, Stories and Music, [w:] 
The Roma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύφτοι, Tsiganes, Ţigani, Cingene, 
Zigeuner, Bohémiens, Tavellers, Fahrende, etc, Basel 2004, s. 707–713.

16  J. Krzyżanowski, Folklor krajów pogranicza, [w:] Szkice folklorystyczne, 
op.cit., s. 112.

17  T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony świętego Stefa-
na w latach 1867-1918, Kraków 2001, s. 90 .

eventuálne tretie), kontrabas a cimbal. V inštrumentá-
riu Rómov z Čiernej Hory popri husliach a kontraba-
se sa objavuje tiež akordeón, či gitara. Výskyt akor-
deónu v zložení skupiny svedčí o vplyvoch tradície 
muzicírovania sedmohradských Rómov15. Akordeón 
– silne spájaný s cigánskou tradíciou v Rumunsku 
– bol Rómami obývajúcimi Rumunsko uprednostnený 
vzhľadom na silnú potrebu akceptácie v spoločnosti, 
resp. pokusu pripodobniť sa prevládajúcim estetic-
kým vzorcom a taktiež s ohľadom na jednoduchosť 
transportu počas častých putovaní. Z bicích inštru-
mentov sa vyskytujú v zložení kapiel Rómov z Čier-
nej Hory napríklad dvojitý bubienok alebo kovový 
džbán na mlieko. Využívanie posledne spomínaného 
je zvlášť charakteristické pre skupinu Kalderaša, obý-
vajúcu územia bývalej Juhoslávie. Do zloženia cigán-
skych kapiel v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia 
prenikol taktiež klarinet.

Repertoár cigánskych kapiel obsahoval zvy-
čajne populárne skladby, nejedenkrát tance. Preto 
pozornosť medzi Rómami z Čiernej Hory vzbudili 
maďarské čardáše. Neprestávajúci vplyv rakúsko-
uhorskej monarchie rozhodol o prevzatí mnohých tra-
dičných melódií čardáša, o. i. z územia Spiša. Ako písal 
J. Krz yżanowski: „Skôr slovenským prostredníctvom 
než bezprostredne sa vyvíjali poľsko-maďarské vzťa-
hy, stále menej z dôvodu jazykových ťažkostí”16, sťa-
žené tiež vzhľadom na väčšiu geografickú vzdialenosť. 
A predsa v druhej polovici 19. storočia „práve medzi 
Slovákmi, jednej z najslabšie rozvinutej nemaďarskej 
národnosti z hľadiska spoločenského i politického, 
videla vláda najrýchlejšie efekty [...] maďarizačnej
 politiky”17. Týmto prostredníctvom maďarský čardáš 
– tanec v dvojštvrťovom takte – prenikal do hudobnej 
tradície Rómov z Čiernej Hory a tu kultivovaný je cha-
rakterizovaný typickou stavbou. Zložený je z dvoch čas-
tí: tzv. lassan (mad', pomaly), ktorá je de facto voľným 
melancholickým vstupom a točiacej sa, čoraz rýchlejšie 
vykonávanej frišky tvoriacej samotný čardáš. K špecifi-
kám hry cigánskych kapiel patrí taktiež manier interpre-
ta bohatý na rôzne ozdoby: melódie podliehajú zmenám 
v dôsledku používania trilkov, arpéggia, tremola, tre-
molanda, atď. V rytmickej vrstve dominuje uvoľnenie 
späté s používaním tempa rubato. Je potrebné zacito-
vať názor Zdzisława Kazimierczuka z jeho Rozlúčenia

15  Por. L. Tcherenkov, S. Laederich, Culture: Tales, Stories and Music, [w:] 
The Roma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύφτοι, Tsiganes, Ţigani, Cingene, 
Zigeuner, Bohémiens, Tavellers, Fahrende, etc, Basel 2004, ss. 707–713.

16  J. Krzyżanowski, Folklor krajów pogranicza, [w:] Szkice folklorystyczne, 
op. cit., s. 112.

17  T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony świętego Stefa-
na w latach 1867–1918, Kraków 2001, s. 90.
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wirującej, coraz szybciej wykonywanej friski stano-
wiącej czardasz właściwy. Do specyfiki gry kapel cy-
gańskich należy także maniera wykonawcza obfitująca 
we wszelakie ozdobniki: melodie ulegają zmianom 
w wyniku stosowanych tryli, arpeggiów, tremola, tre-
molanda itp. W warstwie rytmicznej dominuje rozluź-
nienie związane ze stosowania tempa rubato. Warto 
zacytować opinię przytoczoną przez Zdzisława Kazi-
mierczuka w jego Pożegnaniu z taborem, iż muzyka 
cygańska nie istnieje, lecz istnieje cygańskie muzyko-
wanie, „jest tylko cygański sposób grania”18.,

W początkowej fazie muzycy cygańscy, przedni in-
strumentaliści – głównie skrzypkowie, często dołączali 
do kapel góralskich, w których skrzypce także odgry-
wają kluczową rolę. Z czasem jednak Romowie coraz 
chętniej i częściej tworzyli własne zespoły, szybko wy-
rastając na poważnego konkurenta kapel góralskich.

Podkreślić należy, iż repertuar Romów węgierskich 
(tzw. Romungre) obejmował w zasadzie wyłącznie
utwory czysto instrumentalne. Natomiast Romowie 
z Czarnej Góry posiadają zróżnicowany i bogaty re-
pertuar wokalny. Niektórzy badacze tłumaczą ten fakt 
wskazując na istnienie wśród Romów węgierskich 
odmiennego od miejskiego (związanego z grywaniem 
w ogródkach kawiarnianych) tzw. stylu wiejskiego
(naturalnego), który zarezerwowany jest tylko i wyłącz-
nie dla społeczności romskich19. Muzyka grana przez 
cyganów na wsiach węgierskich charakteryzowała się 
odmienną stylistyką i zmienionymi parametrami, m.in. 
nie wykorzystywała typowego interwału sekundy 
zwiększonej (obecnego w tzw. skali cygańskiej), nie po-
siłkowała się też nadmiernymi ilościami ornamentyki, 
obce były jej rozwiązania typu polifonicznego. 

Romowie w Czarnej Górze nie tylko kultywu-
ją pieśni cygańskie, ale jednocześnie wykonują także 
oryginalny repertuar góralski i słowacki, który bardzo 
lubią20. Pieśni cygańskie, powszechnie znane wśród Ro-
mów, niekiedy ulegały zapomnieniu. Z drugiej jednak 
strony repertuar poszerzał się poprzez przejęcie pieśni 
od innych grup romskich, poprzez adaptację pieśni za-
słyszanych w radiu lub telewizji, a także poprzez two-
rzenie zupełnie nowych utworów. Zdarza się często, 
że do tradycyjnej melodii dodawane są nowe, aktual-
niejsze słowa. Badanie przeprowadzone przez Ewę Ka-
fel w połowie lat 70. XX wieku potwierdzają tendencję 

18  Z. Kazimierczuk, Pożegnanie Taboru, Lublin 1968, s. 90–91.
19  D. Rosenberg, A. Romero, The Gypsy Road. A musical migration from 

India to Spain, Tekst towarzyszący płycie z serii World Music, Gypsy compilation 
ALU–1013, Alula Records 1999.

20  E. Kafel, Pieśni cygańskie Cyganów z Czarnej Góry koło Bukowiny Ta-
trzańskiej, niepublikowana praca magisterska napisana w Katedrze Historii i Teorii 
Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem dr. Jana Stęszewskiego, Kra-
ków 1976, s. 45.

s táborom, že cigánska hudba neexistuje, ale existujúce 
cigánske muzicírovanie „je iba cigánskym spôsobom 
hrania”18.

V počiatočnej fáze sa cigánski muzikanti, pop-
rední inštrumentalisti – hlavne huslisti často pripájali 
ku goralským kapelám, v ktorých husle taktiež zohrá-
vali kľúčovú rolu. Časom však Rómovia čoraz radšej 
a častejšie vytvárali vlastné súbory, rýchlo vyrastajú-
ce na vážnych konkurentov goralských kapiel.

Treba zdôraznit', že repertoár uhorských Rómov 
(tzv. Romungre) obsahoval v zásade výhradne skladby 
čisto inštrumentálne. Na druhej strane Rómovia z Čier-
nej Hory majú rôznorodý a bohatý vokálny repertoár. 
Niektorí bádatelia vysvetľujú tento fakt poukazujúc 
na existenciu medzi uhorskými Rómami odlišného 
od mestského (spätého s hraním v záhradkách pred 
kaviarňou) tzv. dedinského štýlu (prirodzeného), ktorý 
je rezervovaný iba a výhradne pre rómske spoločen-
stvá19. Hudba hraná Cigánmi v maďarských dedinách 
vykazovala odlišnú štylistiku a bola charakterizovaná 
zmenenými parametrami, o. i. nevyužívala typický 
interval zväčšenej sekundy (prítomný v tzv. cigánskej 
stupnici), nepoužívala tiež nadmerný počet ornamenti-
ky, cudzie jej boli postupy polyfonického typu.

Rómovia v Čiernej Hore nielen kultivujú cigánske 
piesne, ale zároveň prezentujú aj originálny goralský
či slovenský repertoár, ktorý sa im veľmi páči20. Ci-
gánske piesne všeobecne známe medzi Rómami nie-
kedy upadali do zabudnutia. Na druhej strane sa však 
repertoár rozrastal prostredníctvom prijímania piesní 
od iných rómskych skupín, prostredníctvom adaptá-
cie piesní, ktoré bolo počuť v rádiu alebo televízii, 
a tiež prostredníctvom tvorby úplne nových skladieb. 
Často sa stáva, že k tradičnej melódii sú pridávané 
nové, aktuálnejšie slová. Výskum uskutočnený Evou 
Kafelovou v polovici 70. rokov 20. storočia potvrdzu-
je tendenciu k zmenám v oblasti textu, ktoré vyplý-
vajú z potreby reakcie na dôležité udalosti pre dané 
spoločenstvo. Taktiež medzi slovenskými Rómami 
vystupuje obdobné rozdelenie na staré a nové piesne. 
Klasifikovanie novosti sa neodvíja od samotnej me-
lódie, ani od textu, ale od kombinácie týchto dvoch 
činiteľov.

Rómske piesne z Čiernej Hory vykazujú tenden-
ciu k slabnúcej melodike uzavretej v oblúkovitých

18  Z. Kazimierczuk, Pożegnanie Taboru, Lublin 1968, ss. 90–91.
19  D. Rosenberg, A. Romero, The Gypsy Road. A musical migration from 

India to Spain, sprievodný text platne zo edície World Music, Gypsy compilation 
ALU-1013, Alula Records 1999.

20  E. Kafel, Pieśni cygańskie Cyganów z Czarnej Góry koło Bukowiny Ta-
trzańskiej, nepublikovaná magisterská práca napísaná na Katedre histórie a teórie hudby 
Jagelovskej univerzity pod vedením Dr. Jana Stęszewského, Kraków 1976, s. 45.
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do zmian w obrębie tekstu, wynikające z potrzeby reak-
cji na ważne dla społeczności wydarzenia. Także wśród 
Romów słowackich występuje podobny podział na stare 
i nowe pieśni. Klasyfikowanie nowości nie jest zależne 
od samej melodii ani od tekstu, lecz od kombinacji tych 
dwóch czynników.

Pieśni romskie z Czarnej Góry wykazują tenden-
cję do opadającej melodyki zamkniętej w łukowatych 
ukształtowaniach. Zauważalna jest także predylekcja 
do repetycji dźwięków, przeważają kroki sekundowe, 
natomiast dużo rzadsze są skoki kwartowe, kwinto-
we czy sekstowe. Ich pojawienie się decyduje jednak 
o szerokim ambitusie, w jakim zawierają się pieśni cy-
gańskie. Pieśni Romów z Czarnej Góry nie wykorzy-
stują tzw. skali cygańskiej, błędnie kojarzonych w wy-
dawnictwach popularnych z muzyką cygańską. Mowa 
o skali, w przebiegu której występuje interwał sekundy 
zwiększonej, np. c d es fis g as h c’. Jak wspominano 
uprzednio, skala ta była ewentualnie wykorzystywa-
na przez Romów węgierskich uprawiających tzw. styl 
miejski, natomiast nie przeniknęła do tzw. stylu natu-
ralnego. Pieśni z Czarnej Góry wykazują raczej tenden-
cje do oparcia na skalach zbliżonych do skali molowej 
(skale dur-moll zdobyły bowiem popularność wśród 
Romów, nie zawsze jednak występują w pełni skrysta-
lizowanym kształcie21) lub na heptatonice. W pieśniach 
zauważalna jest także predylekcja do czynienia z najniż-
szego stopnia skali centrum tonalnego. Pieśni Romów 
z Czarnej Góry charakteryzują się metrum trzy czwarte 
lub cztery czwarte i zazwyczaj grupują dłuższe wartości 
rytmiczne na początku i – szczególnie – końcu frazy, 
z tendencją do wykorzystania drobniejszych wartości 
wewnątrz fraz. Większość pieśni charakteryzuje się 
także rytmami punktowanymi. Pieśni zbudowane są 
z kilku fraz (najczęściej ponad trzech) i wykazują we-
wnętrzny podział na dwie, z reguły odmienne, cząstki, 
np. AA’ lub AB. W ramach cząstki A lub B zawierają się 
dwie lub trzy frazy będące w ścisłym pokrewieństwie 
ze sobą, fraza druga lub trzecia stanowi de facto wa-
riantowe opracowanie frazy prezentowanej jako pierw-
szej. Istnieją też pieśni, w których każda z pojawiają-
cych się fraz niesie nową myśl muzyczną22. W obydwu 
przypadkach oddzielenie cząstek zaznaczone jest przez 
wykonawcę w formie wyrazistej cezury. Pieśni Ro-
mów z Czarnej Góry stanowią często rodzaj pieśni-tań-
ców, ich wykonanie łączy się bowiem niejednokrotnie 
z ruchem, zabawą23. Romowie tańczą zazwyczaj solo.

21  Ibidem, s.64.
22 Ibidem, s. 73.
23 Ibidem, s. 49.

sformovaniach. Viditeľná je tiež záľuba k repetícii 
tónov, prevažujú sekundové kroky, na druhej strane 
oveľa zriedkavejšie sú kvartové, kvintové, či sextové 
kroky. Ich výskyt však rozhoduje o širokom tónovom 
rozsahu, v akom sa pohybujú cigánske piesne. Pies-
ne Rómov z Čiernej Hory nevyužívajú tzv. cigánsku 
stupnicu, chybne v populárnych publikáciách spájanú 
s cigánskou muzikou. Myslí sa tým stupnica, v rámci 
ktorej vystupuje interval zväčšenej sekundy, napr. c 
d es fis g as h c’. Ako už bolo uvedené, táto stup-
nic bola eventuálne využívaná maďarskými Rómami 
používajúcimi tzv. mestský štýl, avšak neprenikla 
do tzv. privodzeného štýlu. Piesne z Čiernej Hory vy-
kazujú skôr tendenciu opierajúcu sa o stupnice blízke 
molovej (stupnice dur-moll si získali medzi Rómami 
popularitu, nie vždy ale vystupujú v úplne vykryšta-
lizovanej forme)21, alebo o heptatoniku. V piesňach 
je viditeľná taktiež záľuba robiť tonálne centrum 
z najnižšieho tónu stupnice. Piesne Rómov z Čiernej 
Hory sú charakteristické trojštvrťovým alebo štvor-
štvrťovým taktom a vykazujú tendenciu k sústrede-
niu dlhších rytmických hodnôt na začiatku a – zvlášť 
– na konci frázy, s tendenciou využívania drobnejších 
hodnôt vo vnútri fráz. Väčšina piesní je charakterizo-
vaná tiež punktovanými rytmami. Piesne sú zložené 
z niekoľkých fráz (najčastejšie viac ako troch) a vy-
kazujú vonkajšie delenie, spravidla odlišné čiastky, 
napríklad AA’ alebo AB. V rámci čiastky A alebo B sa 
vyskytujú dve alebo tri frázy, ktoré sú v úzkej príbuz-
nosti, druhá alebo tretia fráza tvorí de facto variantné 
spracovanie frázy prezentovanej ako prvej. Existujú 
tiež piesne, v ktorých každá z vyskytujúcich sa fráz 
nesie novú hudobnú myšlienku22. V oboch prípadoch 
oddelenie čiastok je zaznačené interpretom vo forme 
výraznej cezúry. Piesne Rómov z Čiernej Hory tvoria 
často typ piesní – tancov, ich prezentovanie sa totiž 
spája nejedenkrát s pohybom, zábavou23. Rómovia 
tancujú spravidla sólo. 

Piesne Rómov z Čiernej Hory hovoria o každo-
dennom živote, obvyklých udalostiach, ale i o šťast-
ných momentoch: existujú piesne o šťastnej i ne-
šťastnej láske, o narodení dieťaťa a pod. Existuje tiež 
určitá skupina „bez určených slov a obsahu”24, ktorá 
je zlepencom viac či menej logických slov. Možnože 
niekde počutá melódia bola zaujímavá na zapamäta-
nie, text bol však zabudnutý, fragmentálne pripomí-
naný býval potom doplňovaný dodatočnými slovami 

21  Ibidem, s. 64.
22  Ibidem, s. 73.
23 Ibidem, s. 49.
24 M. Baliszewska, A. Borucka-Szotkowska, Romowie, w: Muzyka źródeł, op. cit.
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Pieśni Romów z Czarnej Góry traktują o życiu co-
dziennym, zwykłych wydarzeniach, ale i o szczęśliwych 
momentach: istnieją więc pieśni o miłości szczęśliwej 
i nieszczęśliwej, o narodzinach dziecka itp. Istnieje tak-
że pewna grupa „bez określonych słów i treści”24, będą-
ca zlepkiem bardziej lub mniej sensownych słów. Być 
może usłyszana gdzieś melodia warta była zapamięta-
nia, zapomniany jednak tekst, fragmentarycznie przy-
pominany uzupełniany bywał dodatkowymi słowami 
nie pozostającymi jednak w żadnej logicznej zależności 
między sobą. Wiele pieśni Romów węgierskich cha-
rakteryzuje się podobnymi rozwiązaniami w warstwie 
tekstowej: Balint Sarosi tłumaczy to zjawisko impro-
wizacyjnym charakterem śpiewanych pieśni, w których 
tekst powstawał niejako ‘na żywo’, będąc zlepkiem 
wielu zdań, które bez logicznego powiązania powsta-
wały w głowie improwizującego25. 

W wielu pieśniach Romów z Czarnej Góry pojawia 
się słowo „Romani”. Dookreślenie różnicy pomiędzy 
Cyganami a nie-Cyganami, czyli gadzie (godzie) wy-
daje się – w opinii badaczy26 – czynnikiem, który naj-
silniej decyduje o rozumieniu – wśród samych Romów 
– o istocie bycia Cyganem. Podział na Cyganów i nie-
Cyganów ułatwia samoidentyfikację Romów poprzez 
podkreślenie, także w pieśni, nie tego, kim prawdziwy 
cygan jest (powinien być), ale kim nie jest. Ten system 
kultywowany jest w społecznościach cygańskich z war-
stwie językowej, obyczajowej i kulturowej, w tym mu-
zycznej.

Wydaje się to tym istotniejsze w przypadku Ro-
mów z Czarnej Góry, którzy nie zasymilowali się 
ze społecznością góralską, zachowując m.in. swój język 
i obyczaje, a przecież w ich muzycznym idiomie odna-
leźć można ślady przyswojenia elementów muzyki Spi-
sza, Słowacji czy polskich górali tatrzańskich. Śpiew 
Romów z Czarnej Góry oparty jest na przykład na na-
wiązującym w swej budowie do góralskich zaśpiewów, 
charakterystycznym układzie czterowierszowym, czę-
sto rymowanym. Jak wynika z badań Ewy Kafel, Cyga-
nie z Czarnej Góry podczas obrzędów pogrzebowych, 
a także np. wesel chętnie wykonywali śpiewy bezpo-
średnio przejęte od górali27. Także, choć w mniejszym 
stopniu, zasymilowane zostały pieśni słowackie.

Jak podkreśla Anna Lubecka, „dom romski to nadal 
dom, gdzie rozbrzmiewa muzyka”28. Dom to muzykują-

24 M. Baliszewska, A. Borucka-Szotkowska, Romowie, [w:] Muzyka źródeł, 
op. cit.

25 B. Sarosi, Gypsy Music, Budapest 1971, s. 31.
26 I. Hancock, The East European Roots of Romani Nationalism, [w:] Natio-

nalities Papers, Volume XIX/Number 3/Winter, 1991, s. 254.
27 E. Kafel, op.cit., s.53.
28 A. Lubecka, Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków 2005, s. 184.

netvoriacimi však žiadnu logickú súvislosť medzi 
sebou. Veľa piesní maďarských Rómov je charakte-
ristických podobným riešením textovej vrstvy: Balint 
Sarosi vysvetľuje tento jav improvizačným charakte-
rom spievaných piesní, v ktorých text vznikal akosi 
„naživo”, tvoriac zlepenec mnohých viet, ktoré bez 
logickej nadväznosti vznikali v hlave improvizujúce-
ho25. 

V mnohých piesňach Rómov z Čiernej Hory sa 
objavuje slovo „Romani”. Dodefinovanie rozdielu 
medzi Cigánmi a necigánmi, teda gadžami, sa zdá 
– podľa názoru bádateľov26 – byť faktorom, ktorý 
najväčšmi rozhoduje o pochopení – medzi samotný-
mi Rómami – podstaty bytia Cigánom. Rozdelenie 
na Cigánov a necigánov uľahčuje samoidentifikáciu 
Rómov prostredníctvom zdôraznenia, taktiež v piesni, 
nie toho, kým ozajstný Cigán je (má byť), ale kým 
nie je. Tento systém je v cigánskych spoločenstvách 
podporovaný, kultivovaný vo vrstve jazykovej, zvy-
kovej a kultúrnej, vrátane hudobnej.

Zdá sa to byt' ešte dôlezitejsie v prípade Rómov 
z Čiernej Hory, ktorí sa neasimilovali s goralským 
spoločenstvom, zachovajúc si o. i. svoj jazyk či oby-
čaje, a predsa v ich hudobnom idióme možno nájsť 
stopy prisvojenia si elementov hudby Spiša, Sloven-
ska či poľských tatranských goralov. Spev Rómov 
z Čiernej Hory sa opiera napríklad o charakteristickú 
štvorveršovú skladbu často rýmovanú, nadväzujúcu 
v svojej stavbe na goralské popevky. Ako vyplýva 
z výskumov Evy Kafelovej, Cigáni z Čiernej Hory 
počas pohrebných obradov a tiež na svadbách radi vy-
konávali spevy priamo prevzaté od goralov27. Taktiež, 
hoci v menšom meradle, boli asimilované slovenské 
piesne.

Ako zdôraziňuje Anna Lubecka, „rómska domác-
nost' je naďalej domácnost'ou, kde zaznieva hudba”28. 
Domácnost' je hrajúcim spoločenstvom, priaznivo 
nakloneným procesu tvorenia nových hodnôt v róm-
skej hudbe. Rómska hudba sa totiž mení dosť rých-
lo a mnohoaspektovo, naďalej vykazuje rozvojové 
tendencie. Na jednej strane spočívajú na jednodu-
chej imitácii a reprodukovaní prevzatého materiálu, 
zakomponovaného do originálnych cigánskych skla-
dieb. Na druhej strane prevzaté elementy podlieha-
jú menšim alebo väčším transformáciám vedúcim 
priamo k vzniku nových typov. Zmeny týkajúce sa 

25 B. Sarosi, Gypsy Music, Budapest 1971, s. 31.
26 I. Hancock, The East European Roots of Romani Nationalism, w: Natio-

nalities Papers, Volume XIX/Number 3/Winter, 1991, s. 254.
27 E. Kafel, op. cit., s. 53.
28 A. Lubecka, Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków 2005, s. 184.
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ca wspólnota, sprzyjająca procesowi tworzenia nowych 
jakości w muzyce romskiej. Muzyka romska zmienia 
się bowiem dość szybko i wieloaspektowo, nadal wy-
kazując tendencje rozwojowe. Z jednej strony polegają 
one na prostej imitacji i odtwarzaniu materiału zapoży-
czonego, wplatanego do oryginalnych utworów cygań-
skich. Z drugiej strony elementy zapożyczone ulegają 
mniej lub dalej idącym transformacjom prowadzącym 
wręcz do powstania nowych gatunków. Zmiany doty-
czące parametrów muzycznych dotyczą instrumentacji, 
obrazu tonalnego utworów oraz rozwiązań rytmicznych 
i agogicznych. Folklor muzyczny każdej grupy cygań-
skiej nie jest zamkniętą i utrwaloną jakością, ale two-
rem żywym i wciąż zmieniającym się, wchłaniającym 
bezustannie nowe elementy i je przetwarzającym. Kon-
ceptualne zmiany oraz przeobrażenia natury kinestycz-
nej, wraz ze skomplikowaną siecią powiązań pomiędzy 
cygańską i nie-cygańską praktyką wykonawczą nie-
ustannie kreuje odmienne jakości muzyczne w warstwie 
brzmieniowej i repertuarowej, a w ten sposób generuje 
nowe style muzyczne, czego dowodem jest twórczość 
m.in. zespołu złożonego z muzyków romskich z Czar-
nej Góry („Kałe Bała”) czy solowe dokonania Teresy 
Mirgi.

hudobných parametrov sa týkajú inštrumentácie, tonál-
neho obrazu skladieb, resp. rytmických a agogických 
postupov. Hudobný folklór každej cigánskej skupiny 
nie je uzavretou a trvalou kvalitou, ale dielom živým 
a stále sa meniacim, vstrebávajúcim neustále nové ele-
menty, ktoré pretvára. Konceptuálne zmeny a premeny 
kinetickej povahy spolu s komplikovanou sieťou spo-
jív medzi cigánskym a necigánskym podaním neustá-
le kreujú odlišné hudobné kvality vo vrstve zvukovej 
i repertoárovej a týmto spôsobom generujú nové hu-
dobné štýly, čoho dôkazom je tvorivosť o. i. skupiny 
zloženej z rómskych hudobníkov z Čiernej Hory (Kałe 
Bała), či sólová činnost' Terezy Mirgovej.

Preklad: Miroslav Števík
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Teresa Mirga

CZEMU TAK?

Ja nie wiem czemu
człowiek kłamie,
zamyka się w sobie,
rośnie jak drzewo,
nie widzi
kto stoi obok?
Nigdy długo dobrego nie pamięta,
kiedy mu dobrze jest.
Tak wiele mu potrzeba,
by powiedział – starczy,
dziękuję za wszystko!

* * *

Daj mi, świecie żyć,
pozwól mi błądzić,
oglądać Twoje piękno,
Twoje szczęście,
które Bóg Ci dał.
Nie czyń krzywdy
sobie sam.
Bądź dobry, kochaj!
Ziemio – podaj rękę
niebu.
Och! ludzie – kochajcie się.
Nie bójcie się siebie!
Nie oszukujcie! nie zabijajcie!

* * *

Jestem Cyganką
ale wróżyć nie umiem
Jestem Cyganką
i mam uczciwą duszę
martwię się i modlę
za ten świat
nasz lud nie broni swych bram
naszą ojczyzną jest cały świat
Skąd się wzięli ci dziwni Cyganie
i jakże nieskomplikowani –
byle niebo było pełne gwiazd.
Wolność! bo coś przed siebie gna
i to nie jest stracony czas.

Teresa Mirga

SOSKE KAWKA?

Me na dzianaw soske
o manuś chochaweł
zaphandeł pes andre peste
baroł sar kaśt
na dikheł so łeske
hin toło cianga?
Na pametineł o łaćho but
sar łeske łaćhes chas
Awka but łeske kampeł
kaj te pheneł łaćhes –
palikeraw was saworo!

* * *

 De man swetona
Te dziweł,
De man te phireł
Te dikheł tiro siukariben
Tiri bacht so tut Mrodeł
Dinias!
Na ker pe holi
Tuke korkori.
Aw łaćho kam tut!
Phuw! De wast tiro
Łe nieboske
Oj manusiałe – kamen tumen.
Na daren tumendar!
Na chochawen! Na maren! 

* * *

O czym chcesz pisać, myśli niestrudzona,
o czym chcesz śpiewać, pieśni ukojona?
O małej dziewczynce z czarnymi lokami,
o jej matce i ojcu, bracie zagubionym.
Żyła w wiosce nad rzeką bystrą i czystą,
wieś lasem i wzgórkami otoczona,
powietrze czyste i leśnej woni pełne.
Choć niedostatek i niedola,
w sercu jakaś radość, pieśń usta przeszywa.
Nieś się moja nuto, na dwoje podzielona – 
raz smętna i szczera, raz skoczna, wiatrem podkrę-
cona.
Taka pieśń dymem i lasem pachnąca
nazywa się wędrowna, dawna – cygańska.
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WARSZTATY MUZYCZNE

Anna Burzyńska

Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– artysta totalny

Jan Kanty Pawluśkiewicz to niewątpliwie artysta 
i człowiek niezwykły, nieprzewidywalny, multimedialny, 
albo jak mówią współcześni obserwatorzy najnowszych 
przemian myśli i sztuki – „transwersalny” – co spróbuję 
wytłumaczyć później. W swojej twórczości znakomicie 
łączy muzykę i malarstwo, w których spotykają się ślady 
wielu kultur i tradycji. Przyjaciele mówią o nim, że kiedy 
tylko się pojawi, czują, jakby mieli kontakt z zupełnie 
innym wymiarem. Bo Kanty niewątpliwie jest ponad 
– nie tylko ponad zwyczajną szarość codziennego ży-
cia, ale także ponad obiegowymi poglądami na sztukę 
i jej możliwości. Obdarzony niesłychaną wyobraźnią 
i talentem, a przy tym – po góralsku – uparty, niepokorny 
i odważny, chodzi zawsze własnymi ścieżkami – z dala 
od mód i koniunktur, z dala od ustalonych konwencji 
i kanonów. Przypomina czasami natchnionego alchemi-
ka, który miesza ze sobą nieoczekiwane faktury i kolory, 
który pozwala sobie na najbardziej ekscentryczne zesta-
wienia dźwięków. A wszystko to w jego wykonaniu w ta-
jemniczy sposób zestraja się w harmonijne całości. 

Już gdy chodzi o samo połączenie muzyki i malar-
stwa – jest Jan Kanty Pawluśkiewicz absolutnym ewe-
nementem. Wprawdzie bowiem połączenia takie się 
zdarzały i zdarzają, a ich przykłady z dziejów sztuki 
można by mnożyć, ale – jak twierdzą specjaliści – rzad-
ko kiedy udaje się być równie dobrym kompozytorem 
co plastykiem, bo obie muzy, jak wiadomo wymagają-
ce i kapryśne, niezbyt tolerancyjne, gdy wchodzi im się 
w drogę. W przypadku Kantego jest zupełnie inaczej 
i choć on sam wyraża się o swojej twórczości plastycznej 
z pewną dozą właściwej sobie nonszalancji – twierdząc, 
że to tylko lek na depresję albo środek do oczyszczania 
wyobraźni i że muzyka to jedno, a malowanie to dru-
gie i zupełnie coś innego – to jednak gdy posłucha się 

MOTYWY RÓŻNYCH KULTUR POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO 
W TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORSKIEJ JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA
MOTÍVY RÔZNYCH KULTÚR POL’SKO-SLOVENSKÉHO POHRANICA 
V SKLADATEL’SKEJ TVORBE JANA KANTYHO PAWLUŚKIEWICZA

HUDOBNÉ TVORIVÉ DIELNE

Anna Burzyńska

Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– totálny umelec

Jan Kanty Pawluśkiewicz je nesporne neobyčaj-
ný umelec i človek, nepredvídateľný, multimediálny, 
alebo, ako hovoria súčasní pozorovatelia najnovších 
premien myslenia i umenia – „transverzálny”, čo sa 
pokúsim vysvetliť neskôr. Vo svojej tvorbe znamenite 
spája hudbu i maľbu a v jeho maľbe i hudbe sa stre-
tajú stopy mnohých kultúr a tradícií. Priatelia o ňom 
hovoria, že len čo sa objaví, cítia, akoby mali kontakt 
s úplne iným rozmerom. Pretože Kanty sa povznáša, 
nielen nad obyčajnú šeďou každodenného života, ale 
tiež nad bežnými pohľadmi na umenie a jeho možnos-
ti. Obdarený neslýchanou predstavivosťou i talentom, 
a pritom – po goralsky – tvrdošijný, nepokorný a od-
vážny, chodí vždy vlastnými cestičkami, ďaleko od 
módy i konjunktúr, ďaleko od ustálených konvencií 
i kánonov. Niekedy pripomína nadchnutého alchymis-
tu, ktorý mieša neočakávané faktúry i farby, ktorý si 
dovoľuje najexcentrickejšie kompozície zvukov. A to 
všetko v jeho prevedení tajomným spôsobom ladí do 
harmonického celku.

Už pokiaľ ide o samotné spojenie hudby a maľby 
je Jan Kanty Pawluśkiewicz absolútnou zvlástnosťou. 
Vskutku sa totiž takéto spojenia podarili i daria a ich 
príkladov z dejín umenia možno uviesť mnoho. Ale, 
ako tvrdia odborníci, málokedy sa podarí byť rovna-
ko dobrým skladateľom ako výtvarníkom, pretože obe 
múzy, ako vieme, sú náročné i vrtošivé, nie príliš tole-
rantné, keď sa im vojde od cesty. V prípade Kantyho 
je tomu úplne inak, hoci on sám sa vyjadruje o svojej 
umeleckej tvorbe s určitou dávkou charakteristickej  
nonšalancie. Tvrdí, že je to iba liek na depresiu, ale-
bo prostriedok na očistu predstavivosti a že hudba je 
jedno a maľovanie druhé a úplne čosi iné. Avšak, keď 
sa počúvajú priestorové, mnohofarebné a nezriedka 
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przestrzennych, wielobarwnych i nierzadko szalonych 
kompozycji Kantego, a następnie zobaczy się jego rów-
nie szalone obrazy wykonywane specjalną techniką przy 
użyciu kolorowych żelów i tuszów (gel-art), to nie tylko 
widać tu niepowtarzalny styl jednego artysty, ale także to, 
że w jego wykonaniu muzyka i malarstwo współistnieją 
ze sobą i uzupełniają się wzajemnie. Zresztą sam powie-
dział kiedyś, że pisząc muzykę posługuje się rysunkiem, 
po to by „ogarnąć formę kompozycji”, że często rysuje 
na partyturach, a więc zanim wybrzmią dźwięki, próbu-
je je zobaczyć i ułożyć prze-
strzennie. A jeśli jeszcze 
zwrócić uwagę na to, że jed-
nym z jego ulubionych kolo-
rów jest srebrny, tradycyjnie 
przypisywany skrzypcom 
(a pewnie dałoby się w jego 
twórczości znaleźć znacznie 
więcej takich dźwiękowo-
barwnych powinowactw) 
– to związki muzyki i ma-
larstwa w artystycznej duszy 
Kantego okazać się mogą 
jeszcze mocniejsze i wyraź-
niejsze, niżby to się wyda-
wało na pierwszy rzut oka. 
Specjaliści mogliby tu za-
pewne powiedzieć coś o prze-
kładzie intersemiotycznym, 
a więc o tym, w jaki sposób 
za pomocą różnych tworzyw 
czy różnych znaków można 
wyrazić podobne emocje, 
różne jakości czy różne stany 
uczuciowe. Gdy jednak pró-
bować oddać specyfikę twór-
czości Kantego, tego rodzaju 
suche, akademickie wywody 
nie do końca się sprawdzają. Raczej należy się tu od-
wołać do sfery zmysłowości, bo zmysłowość właśnie 
jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wyróżni-
ków jego stylu – zarówno w malarstwie, jak i w muzyce. 
W malarstwie daje się to odczuć już w samym wyborze 
techniki – użycia do malowania kolorowych żeli. Kanty 
wyznał kiedyś, iż „żel go fascynuje”, bo „błyszczy się, 
przeskakuje, rozlewa”. Wybór takiej właśnie a nie innej 
techniki jest tu bez wątpienia nieprzypadkowy. Technika 
żelowa daje wszak artyście zupełnie inne możliwości niż 
zwykłe farby, ołówki czy tusze. Błyszczące, cieliste żele 
nadają formom plastycznym nie tylko specyficzną faktu-

živelné kompozície Kantyho a následne sa vzhliad-
nu jeho rovnako bláznivé obrazy vyhotovované špe-
ciálnou technikou (použitie farebných gélov a tušov 
– gél-art), nielenže možno vidieť neopakovateľný štýl 
jedného umelca, ale tiež to, že v jeho prevedení hudba 
i maliarstvo koexistujú a vzájomne sa dopĺňajú. Vlast-
ne sám kedysi povedal, že píšuc hudbu vypomáha si 
kresbou, aby „obsiahol kompozičnu formu”, že často 
kreslí na partitúrach, a teda predtým, než zaznejú tóny, 
pokúša sa ich uvidieť a uložiť priestorovo. A ak sa ešte 

upriami pozornosť na to, 
že jednou z jeho obľúbe-
ných farieb je strieborná, 
tradične pripisovaná hus-
liam (a určite by sa dalo 
v jeho tvorbe nájsť značne 
viacej takýchto tónovo-fa-
rebných príbuzností), tak 
zväzky hudby a maliarstva 
v umeleckej duši Kantyho 
sa môžu ukázať ešte silnej-
šie a výraznejšie, než by 
sa zdalo na prvý pohľad. 
Odborníci by tu mohli 
zaiste povedať niečo o in-
tersemiotickom preklade, 
a teda o tom, akým spô-
sobom pri pomoci rôzne-
ho materiálu, či rôznych 
znakov možno vyjadriť 
obdobné emócie, rôznu 
akosť, či rôzne pocitové 
stavy. Ak sa teda pokúša-
me vyjadriť špecifikum 
tvorby Kantyho, tohto 
druhu suché, akademic-
ké vývody sa nenapĺňajú 
úplne. Skôr sa tu treba 

odvolať na sféru zmyslovosti, pretože zmyslovosť je 
vlastne nesporne jednou z najdôležitejších čŕt jeho štý-
lu – rovnako v maliarstve, ako aj v hudbe. V maľbe sa 
to dá vycítiť už v samotnom výbere techniky – použi-
tia farebných gélov v maľbe. Kanty sa kedysi vyjadri, 
že „gél ho fascinuje”, pretože „sa blyští, preskakuje, 
rozlieva..”.. Výber práve takej, a nie inej techniky je 
nesporne nie náhodný. Gélová technika dáva predsa 
umelcovi úplne iné možnosti, než obyčajné farby, ce-
ruzky, či tuše. Lesknúce sa gély telovej farby dávajú 
plastickým formám nielen špecifickú faktúru, ale ich 
použitie sa stáva tiež osobitým zápisom neopakovateľ-

Dr Anna Burzyńska i Jan Kanty Pawluśkiewicz podczas wykładu 
na Zamku w Niedzicy, 29.06.2007 r.

Dr Anna Burzyńska i Jan Kanty Pawluśkiewicz počas prednáški na 
hrade v Nedeci, 29.06.2007

Fot. Arch. Euroregionu „Tatry”
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rę, ale ich użycie staje się także swoistym zapisem nie-
powtarzalnego aktu twórczego, w którym artysta daje się 
ponieść niesfornemu (jak on sam) tworzywu, które ślizga 
się i rozlewa po papierze w całkowicie nieprzewidywal-
ny sposób. Towarzyszy temu swobodna, rzec by nawet 
można, nieokiełznana wyobraźnia – na obrazach Kan-
tego pojawiają się latające rowerki i najdziwaczniejsze 
pojazdy, jakieś niesamowite człekopodobne stwory, 
fruwające konie, ważki, smoki, ptaki, węże, ryby itp. 
Wszystko to wielobarwne, czasami niesamowicie skłę-
bione i poplątane, czasami surowe i ascetyczne. Daje się 
tu odczuć klimaty rodem z Chagalla, Dubuffeta czy Miro, 
fantastyczne światy surrealistów, chaotyczne, zwariowa-
ne kompozycje dadaistów, formy kubistyczne i ekspre-
sjonistyczne. Gdzieniegdzie pojawia się coś ze stylistyki 
i kolorystki meksykańskiej, kolumbijskiej czy japoń-
skiej, ale oczywiście także z ukochanego Podhala – jak 
na przykład w cyklu Podhale a Paris – elementy kultury 
podhalańskiej w jedyny w swoim rodzaju sposób pomie-
szane z klimatami Paryża. Kanty, jak rasowy postmoder-
nistyczny bricoleur, zdaje się bez najmniejszego skrępo-
wania czerpać pełną garścią z doświadczeń rozmaitych 
tradycji, ale jest w tym jednocześnie do głębi oryginalny 
– wszystkie te ślady tworzą bowiem w jego dziele osob-
ną jakość, która sprawia, że wypracowuje on własny, 
rozpoznawalny styl. Dodatkową siłą malarstwa Kantego 
jest niesamowita wyobraźnia, a nawet rzec by można, fan-
tazja, która podpowiada mu najbardziej nieoczekiwane 
skojarzenia i zestawienia, zarówno barw, jak i tematów. 
A co więcej – w przypadku twórczości Kantego – takie, 
czasami bardzo ryzykowne połączenia (komu innemu 
na przykład przyszedłby do głowy mariaż Podhala i Pa-
ryża?) wydają się absolutnie na miejscu, wręcz koniecz-
ne i znów zestrajają się w znakomicie skomponowaną, 
wręcz organiczną jedność. Używając jednego z modnych 
ostatnio haseł, wymyślonych wprawdzie przez teoretyka 
nauki, ale odnoszonych także do sztuki, można by po-
wiedzieć, że wszystko mu uchodzi – anything goes.

Skąd się to bierze? Sam Jan Kanty ujawnił kiedyś 
źródło swojej twórczości, mówiąc, że jego obrazy naj-
pierw mu się śnią. Możemy się tu oczywiście odwołać 
do znanej koncepcji Freuda, głoszącej, że wszelka sztuka 
bierze się z podświadomości, że jest przekazem głęboko 
ukrytych treści, którym świadome gesty artysty nadają 
tylko określoną formę. Możemy też przywołać teorię ar-
chetypicznych źródeł sztuki Carla Gustawa Junga. Jeśli 
natomiast dobrze pamiętamy teorię Freuda, to przypo-
mnimy sobie również, że w jego koncepcji właśnie ma-
rzenie senne jest nie tylko źródłowo, lecz także formalnie 
powiązane z twórczością artystyczną. Sen jest wszak tutaj 

ného tvorivého aktu, v ktorom sa umelec dáva uniesť 
„nespútaným” (ako on sám) materiálom, ktorý sa kĺže 
a rozlieva po papieri úplne nepredvídaným spôsobom. 
Sprevádza to slobodná, mohlo by sa dokonca povedať 
neskrotná fantázia – na obrazoch Kantyho sa objavujú 
lietajúce malé bicykle i najpodivuhodnejšie vozidlá, 
akési neskutočné – človeku podobné tvory, vznášajúce 
sa kone, vážky, draci, vtáky, hady, ryby a pod. Všetko 
je to mnohofarebné, niekedy neskutočne skĺbené a po-
splietané, niekedy strohé a asketické. Možno tu pocí-
tiť atmosféru pochádzajúcu od Chagalla, Dubuffeta, či 
Miróa, fantastické svety surrealistov, chaotické zmäte-
né kompozície dadaistov, kubistické i expresionistické 
formy. Sem tam sa objaví niečo z mexickej, kolumbij-
skej, či japonskej, štylistiky a koloristiky, ale, samoz-
rejme, tiež zo zamilovaného Podhalia – ako napríklad 
v cykle Podhalie a Paríž: elementy podhalianskej kul-
túry jedinečným spôsobom pomiešané s atmosférou 
Paríža. Kanty ako skutočný postmodernistický brico-
leur dokáže bez najmenšieho obmedzenia brať plným 
priehrštím zo skúseností rozličných tradícií, ale je 
v tom zároveň do hĺbky originálny – všetky tieto stopy 
tvoria totiž v jeho diele osobitú akosť, ktorá spôsobu-
je, že vypracováva vlastný, rozpoznateľný štýl. Dopl-
ňujúcou silou maliarstva Kantyho je neskutočná pred-
stavivosť, a dokonca by bolo možné povedať fantázia, 
ktorá mu napovedá najväčšmi neočakávané asociácie 
i kombinácie, rovnako farieb i tém. Ba čo viac, v prí-
pade tvorby Kantyho takéto, niekedy veľmi riskantné 
prirovnania (komu inému napríklad by v hlave skrslo 
spojenie Podhalia a Paríža?) zdajú sa byť absolútne na 
mieste, úplne nevyhnutné a zlaďujú sa do znamenitej, 
úplne organickej jednoty. Použijúc jedno z módnych 
hesiel v poslednej dobe, vymyslených síce teoretikom 
vedy, ale vzťahujúcich sa tiež na umenie, možno pove-
dať, že všetko mu prejde – anything goes... 

Odkiaľ to pochádza? Samotný Jan Kanty odhalil 
prameň svojej tvorivosti že jeho obrazy sa mu najprv 
snívajú. Môžeme sa tu, samozrejme, odvolať na známu 
koncepciu Freuda, že všetko umenie pramení z podve-
domia, že je odozvou hlboko skrytých obsahov, ktorým 
vedomé gestá dávajú iba vymedzenú formu. Môžeme 
tiež spomenúť teóriu archetypických prameňov ume-
nia Carla Gustava Junga. Ak si však dobre pamätáme 
Freudovu teóriu, tak si pripomenieme, že v jeho kon-
cepcii práve sen nie je iba pramenne, ale tiež formálne 
spojený s umeleckou tvorivosťou. Sen je tu však nie-
len prvým prameňom umenia, ale tiež umelecké dielo 
prijíma štruktúru sna. Freud hovorí tiež o tom, že ve-
domie nie vždy umožňuje podvedomiu úplne sa dostať 

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.242   242Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.242   242 2007-12-12   13:27:582007-12-12   13:27:58



243

WARSZTATY MUZYCZNE I KONCERT • HUDOBNÉ TVORIVÉ DIELNE A KONCERT

nie tylko praźródłem sztuki, ale także dzieło sztuki przyj-
muje strukturę marzenia sennego. Freud mówi jednak 
również o tym, że świadomość nie zawsze daje podświa-
domości w pełni dojść do głosu – świadomość stawia bo-
wiem opór treściom nieświadomym, uruchamia systemy 
wewnętrznych cenzur, które sprawiają, że nie wszystko 
może zostać wydobyte na powierzchnię, niektóre z tych 
treści ulegają stłumieniu lub wyparciu. Jeśli teorię Freuda 
potraktować nie tylko opisowo, ale także wartościująco, 
można by nawet powiedzieć, że prawdziwa sztuka to taka, 
która jest w stanie te bariery i opory świadomości poko-
nać, że powstaje ona wtedy, gdy artysta mówi pełnym 
głosem, kiedy odważa się na pewien rodzaj szlachetnego 
ekshibicjonizmu, który obywa się bez żadnych cenzur. 
W przypadku Kantego istotnie tak jest – psychoanali-
tyczna wykładnia jego twórczości sprawdza się nie tyl-
ko dlatego, że on sam wkłada nam do ręki taki właśnie, 
pozornie prosty klucz, mówiąc, że maluje to, co mu się 
przyśni. Gdyby zapomnieć o tym tropie i przyjrzeć się 
tylko na chłodno jego malarstwu, to interpretacja tego 
rodzaju narzucałaby się sama przez się. Surrealne światy 
wykreowane prze Kantego zdają się wypływać z jakie-
goś tajemniczego wnętrza, z którego wzięły początek. 
Sama przez się narzucałaby się jednak także obserwacja, 
że w przypadku dzieł malarskich Kantego mamy istotnie 
do czynienia z bezpośrednim, właściwie niczym nieza-
kłóconym przekazem podświadomości. Jego malowanie 
wydaje się obywać bez żadnych wewnętrznych przy-
musów: to, co się na tych obrazach dzieje – rozpasanie 
motywów, feeria barw i kształtów, nie posiada żadnych 
ograniczeń, wszystko pojawia się, podobnie jak w opi-
sywanej drobiazgowo przez Freuda „pracy marzenia 
sennego” – w niezwykłej i niespotykanej nigdzie indziej 
kondensacji. Ta swobodna wielorakość i różnorodność, 
która jest wyróżnikiem obrazów Jana Kantego Pawluś-
kiewicza, okazuje się także znakiem rozpoznawczym 
tworzonej przez niego muzyki.

Muzyka Kantego zdaje się bowiem wypływać 
z podobnej fascynacji, z podobnego odczucia nieskrę-
powanych możliwości, jakie daje malarzowi użycie żelu 
– jest równie błyszcząca, wibrująca, czasami niezwykle 
podniosła, czasami rozlewająca się i płynna, a prze-
de wszystkim zaskakująca i to nie tylko w rozmaitości 
klimatów i rodzajów kompozycji, ale także w samych 
liniach melodycznych, w częstych kontrapunktach i za-
łamaniach, w ogólnej nieprzewidywalności i swobodzie 
twórczej fantazji. Wbrew temu, co mówi sam artysta, 
jego twórczość malarska i muzyczna ściśle ze sobą 
współgrają. Kanty kompozytor jest niewątpliwie ob-
darzony wyobraźnią wzrokową – jego muzyka otwiera 

k slovu – vedomie sa stavia totiž na odpor nevedomým 
obsahom, dáva do pohybu systémy vnútorných cen-
zúr, ktoré spôsobujú, že nie všetko môže byť vydobyté 
na povrch, niektoré z týchto obsahov podliehajú stl-
meniu alebo potlačeniu. Ak teóriu Freuda ponímame 
nielen popisne, ale tiež hodnotiaco, bolo by možné 
povedať, že skutočné umenie je také, ktoré je v sta-
ve tieto bariéry a odpor vedomia premôcť, že vznikne 
vtedy, keď umelec hovorí plným hlasom, keď si trúfa 
na určitý druh veľkomyseľného exhibicionizmu, ktorý 
sa zaobíde bez akýchkoľvek cenzúr. V prípade Kan-
tyho je určite tomu tak – psychoanalytická interpretá-
cia jeho tvorby sa napĺňa nielen preto, že on samotný 
nám vkladá do ruky práve takýto zdanlivo jednodu-
chý kľúč, hovoriac, že maľuje to, čo sa mu prisní. 
Keby sme zabudli na túto stopu a pozreli sa chladno 
na jeho maliarstvo, tak interpretácia tohto druhu by sa 
núkala sama od seba. Zdá sa, že surreálne svety kre-
ované Kantym vyplývajú z akéhosi tajomného vnút-
ra, kde majú počiatok. Samo sebou by sa núkalo tiež 
pozorovanie, že v prípade maliarskych diel Kantyho 
máme skutočne do činenia s bezprostredným, v sku-
točnosti ničím nerušeným odkazom podvedomia. Jeho 
maľovanie, zdá sa, sa uskutočňuje bez akéhokoľvek 
vonkajšieho donútenia – to, čo sa na týchto obrazoch 
deje – uvoľnenie motívov, féeria farieb i tvarov, nemá 
žiadne ohraničenia, všetko sa ukazuje, obdobne ako 
v podrobne Freudom opisovanom „procese snívania” 
– v nezvyčajnej a nikde inde nevídanej kondenzácii. 
Táto slobodná mnohorakosť a rozmanitosť, ktorá je 
špecifikou obrazov Jana Kantyho Pawluśkiewicza, sa 
zdá byť poznávacím znamiením ním tvorenej hudby.

Hudba Kantyho totiž, ako sa zdá, vyplýva z ob-
dobnej fascinácie, z podobného precítenia nespúta-
ných možností, aké dáva maliarovi použitie gélu – je 
rovnako žiariaca, chvejúca, časom nezvyčajne vzneše-
ná, niekedy rozlievajúca sa i rytmická a predovšetkým 
prekvapivá, a to nielen v rozmanitosti nálad a druhov 
kompozícií, ale tiež v samotných melodických líniách, 
v častých kontrapunktoch a zlomoch, v celkovej 
nepredvídatel’nosti a tvorivej slobode fantázie. Nap-
riek tomu, čo hovorí samotný umelec, jeho maliarska 
i hudobná tvorivosť úzko so sebou harmonizujú. Skla-
dateľ Kanty je nesporne obdarený zrakovou predsta-
vivosťou – jeho hudba otvára rozličné priestory, po-
vzbudzuje aktivitu predstavivosti, už nielen počuť, ale 
skutočne je vidieť v nej krajinu, farby, udalosti. Keď 
napríklad počúvame kompozíciu z cyklu Amat Vita, 
vidíme horské krajinky, mäkko sa rozlievajúce doliny, 
prebúdzajúce sa ráno, vychádzajúce slnko, rozpráva-
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rozmaite przestrzenie, pobudza aktywność wyobraźni, 
już nie tylko słychać, ale wręcz widać w niej krajobrazy, 
kolory, zdarzenia. Kiedy słuchamy na przykład kompo-
zycji z cyklu Amat Vita, widzimy górskie pejzaże, mięk-
ko rozlewające się doliny, budzący się poranek, wscho-
dzące słońce, gadające ze sobą stawy. Harfy Papuszy 
przywołują bogactwo barw i obrazów zaczerpniętych 
z kultury romskiej – rozmaitość barw melodycznych, 
czasami wręcz szaleńczą dzikość dźwięków, które, jak 
np. w utworze Traden Roma (Jadą Cyganie), toczą się 
w zawrotnym tempie. W utworze tym spotykamy rów-
nież coś, co świadczy o niezwykłej inwencji muzycznej 
Kantego – jest tam jedyny zapewne na świecie przypa-
dek użycia emaliowanego garnka z Olkusza w roli in-
strumentu perkusyjnego, a jego ostry, metaliczny dźwięk 
nadaje kompozycji szczególny klimat i tempo.

Z kolei jako malarz jest Kanty obdarzony wyobraź-
nią muzyczną, a nawet rzecz by można, symfoniczną. 
Jego obrazy zachwycają gęstością szczegółów, jedno-
czesnością dziania się na różnych planach, skontrasto-
waniem płaszczyzn kolorystycznych, mnogością barw. 
I znów w tej wielości daje się odczuć harmonię – dosko-
nałe zestrojenie ekspansywnej wielości w jedność. Mu-
zyka i malarstwo dopełniają się wzajemnie i wzajemnie 
oświetlają w myśl pradawnych, antycznych jeszcze idei 
korespondencji sztuk.

A wszystko to wzięło się, jak to zawsze w przypadku 
wielkich artystów bywa, z rozmaitych, pozornie niezbyt 
fortunnych przypadków i dość pokrętnej drogi życiowej. 
Zaczął przecież Kanty od Szkoły Muzycznej w Nowym 
Targu, z której kilka razy go wyrzucali. Granie do mszy 
św. w kościele też się nie do końca powiodło, bo ponio-
sło go kiedyś i zamiast muzyki nabożnej odgrywał jakieś 
frywolne kawałki (np. Ciao, Ciao Bambino…), wpra-
wiając uczestników nabożeństwa w potężne osłupienie. 
Ukształtowała jego wyobraźnię niewątpliwie ziemia 
nowotarska i Pawluśkiewicz jest zresztą bardzo dumny 
ze swojego pochodzenia – zawsze podkreśla, że wywo-
dzi się z Nowego Targu, i że tej ziemi zawdzięcza bardzo 
wiele. W jego kompozycjach muzycznych często słychać 
powroty do korzeni – a to pojawi się tam dźwięk góral-
skiej trąbity, gdzie indziej usłyszymy organy z wiejskie-
go kościółka. 

Potem była droga do wielkiego miasta, które również 
ukochał i z którym związał swoje dojrzałe życie. Kanty 
wybrał się do Krakowa, żeby studiować architekturę, 
ale kiedy zabrał się do wykonywania zadania renowacji 
starej gospody, to okazało się, że kiedy spadł pierwszy 
śnieg, gospoda się rozpadła. Być może na szczęście – ty-
leż dla architektury, co dla muzyki – bo Kanty zamiast 

júce sa rybníky. Harfy Papusze vyvolávajú bohatstvo 
farieb i obrazov načerpaných z rómskej kultúry – roz-
manitosť melodických farieb, občas priamo šialenú di-
vokosť zvukov, ktoré napr. v diele Traden Roma (Idú 
Cigáni) sa točia v závratnom tempe. V tomto diele sa 
stretáme tiež s niečím, čo svedčí o neobvyklej hudob-
nej invencii Kantyho – je tam v úlohe bicieho nástroja 
použitý smaltovaný hrniec z Olkusza určite na svete 
jedine prípad a jeho ostrý, kovový zvuk dáva kompo-
zícii neobvyklú náladu a tempo. 

Naproti tomu je Kanty ako maliar obdarený hu-
dobnou predstavivosťou a dokonca by mohlo sa po-
vedať, že symfonickou. Jeho obrazy udivujú hustotou 
detailov, paralelnosťou diania v rôznych perspektí-
vach, skontrastovaním farebných plôch, mnohorakos-
ťou farieb. A znovu sa v tejto mnohorakosti dá vycítiť 
harmónia – dokonalé zostrojenie expanzívnej mno-
horakosti v jednote. Hudba i maliarstvo sa vzájomne 
dopĺňajú podľa pradávnych, ešte antických ideí spolu-
nažívania umení.

A všetko sa to vzalo, ako to vždy v prípade veľ-
kých umelcov býva, z rozmanitých, zdanlivo nie príliš 
šťastných udalostí a dosť kľukatej životnej cesty. Kan-
ty začal v hudobnej škole v Nowom Targu, z ktorej ho 
niekoľkokrát vyhodili. Hranie pri svätej omši v kostole 
sa tiež nevydarilo úplne, pretože sa niekedy dal uniesť 
a namiesto náboženskej hudby hral akési frivolné kús-
ky (napr. Ciao, Ciao Bambino...), čím uvádzal účastní-
kov bohoslužby do úžasu. Jeho predstavivosť nespor-
ne sformovala nowotarská oblasť a Pawluśkiewicz je 
vlastne veľmi hrdý na svoj pôvod – vždy zdôrazňuje, 
že pochádza z Nowého Targu a že tomuto kraju vďa-
čí za veľa. V jeho hudobných kompozíciách je možné 
často počuť návrat ku koreňom – objavuje sa tam zvuk 
goralskej „trombity”, inde zasa počujeme organ z de-
dinského kostola. 

Potom bola cesta do veľkého mesta, ktoré si rov-
nako zamiloval a s ktorým spojil svoje zrelé roky. 
Kanty sa vybral do Krakova, aby tu študoval archi-
tektúru, ale keď sa pustil do riešenia úlohy renovácie 
starej krčmy, ukázalo sa, že keď spadol prvý sneh, 
krčma sa rozpadla. Možno našťastie, rovnako pre 
architektúru ako pre hudbu – pretože Kanty namies-
to toho, aby sa stal obyčajným architektom, stal sa 
nadšeným architektom zvuku. Potom bola krakovská 
Piwnica pod baranami, ktorej je verný dodnes, kaba-
ret Anawa i najkrajšie piesne Marka Grechutu. V roku 
1977 – slávny, kultový muzikál Bláznivá lokomotíva 
v krakovskom Divadle STU, ktorého bol spolutvor-
com, v roku 1980 opera Kohút zakikiríkal, v roku 1991 
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zostać zwyczajnym architektem został natchnionym ar-
chitektem dźwięku. Potem była krakowska Piwnica pod 
Baranami, której jest wierny do dziś, kabaret Anawa 
i najpiękniejsze piosenki Marka Grechuty. W 1977 roku 
– słynny, kultowy musical Szalona Lokomotywa w kra-
kowskim Teatrze STU, którego był współtwórcą, w 1980 
opera Kur zapiał, w 1991 Opera żebracza, w latach 90.: 
oratorium Nieszpory Ludźmierskie (do tekstów Leszka 
Aleksandra Moczulskiego), poemat symfoniczny Harfy 
Papuszy (do tekstów wielkiej poetki romskiej), kompo-
zycje z cyklu Amat Vita i Nowy radosny dzień, oratorium 
Droga, Życie, Miłość, koncert Ogrody Jozafata (do Bo-
skiej Komedii Dantego), Misterium Męki Pańskiej (Przez 
tę ziemię przeszedł Pan). Ponadto – niezliczone ilości pio-
senek oraz muzyka filmowa (do filmów Holland, Falka, 
Żygadły, Kieślowskiego, Zaorskiego i innych), a także 
muzyka do spektakli teatralnych (dla Teatru STU, Teatru 
Starego w Krakowie, Teatru Narodowego i Powszechne-
go w Warszawie). Niektóre z tych utworów (jak np. słyn-
ne tango z Wariata i zakonnicy S. I. Witkiewicza) weszły 
już do kanonu polskiej muzyki teatralnej. Kompozycje 
teatralne i filmowe Jana Kantego Pawluśkiewicza mają 
też jedną niewątpliwą zaletę – zawsze są spoistym, in-
tegralnym elementem całości widowiska, nigdy nie od-
czuwa się ich sztuczności, nie rażą natrętną obecnością, 
a jednocześnie nadają spektaklowi czy filmowi tak nie-
zwykłą atmosferę, że nie sposób ich nie zapamiętać. Był 
też Kanty trzykrotnie nominowany do nagrody Frydery-
ka (w kategorii muzyka poważna i kompozytor roku). 
Jest również twórcą hejnału Polkowic i honorowym oby-
watelem gminy Polkowice. W uznaniu jego zasług dla 
kultury polskiej i dla miasta Krakowa rok 2005 został 
ogłoszony w Krakowie Rokiem Jana Kantego Pawluś-
kiewicza. Otrzymał on wówczas Laur Krakowa, przy-
znawany za wybitne dokonania artystyczne.

Ale bogactwo możliwości w dokonaniach twórczych 
Kantego nie sprowadza się tylko do rozmaitości wyko-
rzystywanych przez niego tworzyw czy wielości gatun-
ków, które uprawia. W dziełach Kantego widać i słychać 
także ślady wielu kultur. Ten swoisty synkretyzm kultu-
rowy jest już trwałym i rozpoznawalnym wyróżnikiem 
muzycznego stylu Jana Kantego Pawluśkiewicza – naj-
częściej pojawiają się tu ślady jego ukochanej kultury 
podhalańskiej, ale także słowackie, węgierskie, romskie, 
żydowskie, hiszpańskie, południowosłowiańskie, a nawet 
orientalne. Przykłady z jego twórczości można by mno-
żyć. W Amat Vita daje się usłyszeć na przykład liczne 
wpływy podhalańskie i słowackie, w Nieszporach Ludź-
mierskich słychać znów dźwięki rodem z Podhala (jak 
np. w przepięknym utworze pt. W Loreto i w Gorcach), 

Žobrácka opera, v deväťdesiatych rokoch: oratórium 
Ludźmierske nešpory (k textom Leszka Alexandra 
Moczulského), symfonická poéma Harfy Papusze
(k textom veľkej rómskej poetky), kompozície z cyklu 
Amat vita a Nový radostný deň, oratórium Cesta, Život, 
Láska, koncert Záhrady Jozefata (k Božskej komédii 
Danteho), Mystérium krížovej cesty (Touto zemou pre-
šiel Pán). Okrem toho nespočetné množstvo pesni-
čiek, ako aj filmovej hudby (k filmom Hollandovej, 
Falka, Zygadłu, Kieślowského, Zaorského a iných), 
a taktiež hudba k divadelným predstaveniam (pre Di-
vadlo STU, Staré divadlo v Krakove, Národné divad-
lo „Teatr Powszechny” vo Varšave. Niektoré z týchto 
diel (ako napríklad slávne tango z Blázna a mníšky S. 
I. Witkiewicza) už vošli do kánonu poľskej divadelnej 
hudby. Divadelné a filmové kompozície Jána Kantyho 
Pawluśkiewicza majú tiež jednu nespornú prednosť – 
vždy sú súvislým, integrálnym elementom predstave-
nia ako celku, nikdy sa nepociťuje ich neprirodzenosť, 
nepôsobia dotieravou prítomnosťou, zároveň dodáva-
jú vystúpeniu či filmu neobyčajnú atmosféru, že si ich 
nemožno nezapamätať. Kanty bol trikrát nominovaný 
na cenu Fryderyka (v kategórii vážna hudba i sklada-
teľ roku). Je tiež tvorcom znelky Polkowíc a čestným 
obyvateľom obce Polkowice. Uznaním jeho zásluh pre 
poľskú kultúru i mesto Krakov bolo vyhlásenie roku 
2005 v Krakove za Rok Jana Kantyho Pawluśkiewic-
za. Vtedy získal Vavrín Krakova, priznávaný za vyni-
kajúce umelecké diela.

Ale bohatstvo možností v tvorivých počinoch 
Kantyho sa nevzťahuje iba na rozmanitosť ním využí-
vaného materiálu, či počtu druhov, s ktorými pracuje. 
V dielach Kantyho je možné vidieť a počuť taktiež 
stopy mnohých kultúr. Tento osobitný kultúrny syn-
kretizmus je už trvalým a rozpoznateľným prvkom 
hudobného štýlu Jana Kantyho Pawluśkiewicza – naj-
častejšie sa tu objavujú stopy jeho milovanej podha-
lianskej kultúry, ale tiež slovenské, maďarské, rómske, 
židovské, španielske, južnoslovanské a dokonca orien-
tálne stopy. Mnoho príkladov je možno uviesť z jeho 
tvorby. V Amat Vita možno počuť napríklad početné 
slovenské i podhalianske vplyvy, v Ludźmierskych ne-
šporách možno počuť zvuky pochádzajúce z Podha-
lia (ako napr. v prekrásnom diele nazvanom V Lorete 
i v Gorcoch), ale tiež početné vplyvy židovskej hudby 
(napríklad Žalm 120). V diele Harfy Papusze dominu-
jú, samozrejme, vplyvy kultúry Rómov, ale je možné 
tu rozpoznať južnoslovanské, španielske i maďarské 
prvky.

Ako sa teda pokúsiť charakterizovať špecifiku 
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ale także liczne wpływy muzyki żydowskiej (np. Psalm 
120). Harfy Papuszy zdominowały oczywiście wpływy 
kultury Romów, ale można tu również rozpoznać klimaty 
południowosłowiańskie, hiszpańskie czy węgierskie.

Jak więc próbować określić specyfikę muzycznych 
i plastycznych dokonań Jana Kantego Pawluśkiewicza? 
Czy można tę tak niesłychanie zróżnicowaną i boga-
tą stylistycznie twórczość sprowadzić do jakiejś jednej 
ogólnej zasady? Nie jest to oczywiście proste, bo, jak 
już było powiedziane wcześniej, twórczość Kantego 
jest ogromnie indywidualna, a jego dorobku nie da się 
porównać z osiągnięciami jakiekolwiek innego artysty. 
Przy całej swojej fascynacji tradycją i ogromnym dla 
niej szacunku, który daje się zauważyć w każdym dziele 
artysty, jest jednak Kanty twórcą bardzo współczesnym, 
mocno zanurzonym w teraźniejszości i dzięki temu przy 
próbach interpretacji tworzonych przez niego dzieł sztu-
ki w sukurs przyjść mogą najnowsze teorie estetyczne 
i filozoficzne.

Próbując np. oddać specyficzne właściwości naj-
nowszych praktyk artystycznych, niemiecki estetyk 
Wolfgang Welsch, autor głośnej książki pt. Nasza post-
modernistyczna moderna, bardzo często odwołuje się 
do pojęcia pluralizmu. Zdaniem Welscha, sztuka współ-
czesna tym się różni od dokonań modernizmu, że świa-
domie rezygnuje z zasady jedności. Raczej właściwe 
jest jej daleko posunięte wewnętrzne zróżnicowanie 
– swoisty eklektyzm form, stylów, gatunków, dający się 
rozpoznać nawet w pojedynczym dziele. Można by po-
wiedzieć, że dzieła tworzone przez Kantego – czy to obra-
zy malarskie, czy to kompozycje muzyczne, są również 
świadomie eklektyczne, zatracają w jego przypadku 
rację bytu tradycyjne podziały na sztukę niską i wyso-
ką, spotykają się jakości pochodzące z rozmaitych po-
rządków artystycznych, mieszają się style, barokowość 
i wybujałość towarzyszy ascezie formalnej. Wszystko 
to jednak odznacza się niebywałą konsekwencją – po-
zorny chaos czy bezład, najbardziej nieoczekiwane po-
łączenia są w jego dziełach w pełni zamierzone, dlate-
go tworzą ostatecznie spójne i dobrze skomponowane 
całości. Jeśli dodatkowo posłużyć się również znanym 
terminem innego współczesnego niemieckiego badacza 
najnowszych przemian w sferze myśli i kultury – Odo 
Marquarda – można by określić Kantego mianem „twór-
cy transwersalnego”. Marquard – podobnie jak Welsch 
– zwolennik idei pluralizmu, stworzył koncepcję „rozu-
mu transwersalnego” po to, by opisać specyfikę współ-
czesnej racjonalności w nowych, całkowicie odmiennych 
od dotychczasowych warunkach jej funkcjonowania. 
W przeciwieństwie do tradycyjnej racjonalności nowo-

hudobných a výtvarných počinov Jána Kantyho Pa-
wluśkiewicza? Či je možné túto tak nesmierne rôzno-
rodú a štylisticky bohatú tvorbu zhrnút do akejsi vše-
obecnej zásady? Nie je to, samozrejme, jednoduché, 
pretože, ako už bolo skôr uvedené, tvorba Kantyho je 
nesmierne individuálna a jeho dielo sa nedá porovnať 
s úspechmi akéhokoľvek iného umelca. Pri celej svo-
jej fascinácii tradíciou a ohromnou úctou k nej, ktorú 
možno vycítiť z každého diela umelca, je však Kanty 
tvorcom veľmi moderným, silne zahĺbeným do súčas-
nosti a vďaka tomu pri pokusoch o interpretáciu jeho 
umeleckých diel môžu prísť na pomoc najnovšie este-
tické i filozofické teórie.

Skúšajúc napríklad vyjadriť špecifické vlastnosti 
najnovších umeleckých praktík nemecký estetik Wolf-
gang Welsch, autor známej knihy Naša postmoder-
nistická moderna sa veľmi často odvoláva na pojem 
pluralizmu. Podľa Welscha sa súčasné umenie odlišuje 
od počinov modernizmu tým, že vedome rezignuje zo 
zásady jednotnosti. Skôr je mu vlastná ďaleko posu-
nutá vnútorná rôznorodosť – osobitný eklekticizmus 
foriem, štýlov, druhov, ktorý je možné rozpoznať do-
konca v jednotlivom diele. Mohlo by sa povedať, že 
diela tvorené Kantym – či sú to obrazy, alebo hudob-
né kompozície, sú taktiež vedome eklektické – v jeho 
prípade strácajú opodstatnenie tradičné delenia na tzv. 
umenie nízke a vysoké, stretávajú sa kvality pochádza-
júce z rozličných umeleckých poriadkov, miešajú sa 
štýly, barokovosť a prebujnenosť sprevádza formálnu 
askézu. Všetko sa to ale vyznačuje nebývalou konzek-
venciou – zdanlivý chaos či zmätok, najväčšmi neoča-
kávané prepojenia sú v jeho dielach úplne zámerné, 
preto tvoria nakoniec súvislé a dobre skomponované 
celky. Ak dodatočne použijeme tiež známy termín iné-
ho súčasného nemeckého bádateľa najnovších premien 
vo sfére mysle a kultúry, Odo Marquarda – Kantyho by 
bolo možné opísať menom „transverzálneho tvorcu”. 
Marquard – obdobne ako Welsch – prívrženec idey 
pluralizmu, vytvoril koncepciu „transverzálneho roz-
umu” preto, aby opísal špecifiku súčasnej racionálnos-
ti v nových, úplne odlišných od doterajších podmienok 
jej fungovania. Ako protiklad k tradičnej novodobej 
racionalite od čias Cartesia považovanej za monolitný 
a autonómny celok – súčasná racionalita sa nedá odde-
liť od mnohorakosti rôznorodých kultúrnych hodnôt, 
ktoré sa v nej usádzajú a ktoré tvoria špecifické inter-
sektoriálne alebo intermediálne navrstvenia. Koncep-
ciu Marquarda možno smelo rovnako použiť na opis 
stavu súčasného tvorcu, ktorého umelecké vedomie 
tiež nemá charakter monolitický a ktorého predsta-
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czesnej, od czasów Kartezjusza traktowanej jako auto-
nomiczna i monolityczna całość – współczesna racjonal-
ność nie daje się oddzielić od wielości zróżnicowanych 
znaczeń kulturowych, które się w niej osadzają i które 
tworzą specyficzne intersektorialne oraz intermedialne 
nawarstwienia. Koncepcję Marquarda śmiało można 
również zastosować do opisu kondycji współczesnego 
twórcy, którego świadomość artystyczna też nie ma cha-
rakteru monolitycznego i którego wyobraźnię konstytuu-
ją ciągi znaczeniowe pochodzące z różnorodnych kultur 
i tradycji. Innymi słowy – w odróżnieniu od artysty mo-
dernistycznego, którego świadomość określała na ogół 
jedna, nadrzędna idea, twórca współczesny, powiedzmy 
postmodernistyczny, swobodnie korzysta z nagroma-
dzonego przez lata rezerwuaru kultury, traktując go nie 
tyle jako pole możliwości znaczeniotwórczych, co jako 
przestrzeń rozmaitych – oryginalnych już – zabiegów 
formalnych. Do uchwycenia specyfiki twórczości Jana 
Kantego Pawluśkiewicza koncepcja ta pasuje jak ulał, 
ponieważ jest on właśnie takim twórcą, w którego dzie-
łach, przemawiają rozmaite języki kulturowe. Jest więc 
Kanty w pełnym tego słowa znaczeniu twórcą „transwer-
salnym”, tworzącym na styku rozmaitych kultur, których 
znaki mieszają się i przeplatają w jego dziełach tworząc 
z nich własne, nowe jakości. Jest też więc twórcą w do-
brym tego słowa znaczeniu postmodernistycznym – je-
żeli uznać, że postmodernistyczny artysta, to taki, który 
swobodnie korzysta z bogactwa tradycji, łącząc twórczo 
i przetwarzając w swoim autonomicznym i suwerennym 
dziele to, co w kulturze (kulturach) najlepsze i najcie-
kawsze, co składa się również na swoistą pamięć kultu-
rową i staje się znakomitym wyrazem Nietzcheańskiej 
zasady wiecznego powrotu.

Jeśli już pozostajemy w kręgu skojarzeń filozo-
ficznych, to warto także na koniec, trochę na prawach 
żartu, ale też na serio odwołać się do Kanta. Wprawdzie 
od Kantego do Kanta – od artysty do filozofa – droga 
wydaje się daleka, lecz tylko pozornie. Oczywiście jeśli 
przywołać twardy racjonalizm Kanta i jego konsekwen-
tną ucieczkę od zmysłowości i cielesności, to nic tych 
dwóch nie łączy. Ale jeśli przypomnieć założenia este-
tyki Kanta (pomijając oczywiście obiektywność sądu 
smaku), to skojarzenia nie będą już takie dalekie. Kant 
wszak mówił o bezinteresowności sztuki, która wtedy 
tylko jest prawdziwą sztuką, kiedy jest niepraktyczna, 
kiedy przede wszystkim zachwyca swoim formalnym 
pięknem. Mówił także o doskonałości artystycznej (a 
zarazem o prawdziwej przyjemności estetycznej), któ-
ra rodzi się zawsze wtedy, kiedy w kontakcie z dziełem 
sztuki odczuwamy harmonię w wielości, idealne połą-

vivosť konštituujú významové postupy pochádzajúce 
z rôznorodých kultúr a tradícií. Inými slovami – na 
rozdiel od modernistického umelca, ktorého vedomie 
určovala obyčajne jedna nadradená idea, súčasný tvor-
ca, povedzme postmodernistický, slobodne ťaží rokmi 
nahromadeného rezervoáru kultúry, považujúc ho zá-
roveň za možnosť použitia rôznych symbolov, ako aj 
za priestor rozmanitých – už pôvodných – formálnych 
úkonov. K zachyteniu špecifickosti tvorby Jana Kan-
tyho Pawluśkiewicza sa táto koncepcia hodí akurát, 
pretože je vlastne takýmto tvorcom, v dielach ktorého 
prehovárajú rozmanité kultúrne jazyky. Kanty je teda 
v plnom význame tohto slova tvorca „transverzálny”, 
tvoriaci na styku rozmanitých kultúr, ktorých znaky 
sa miešajú i prepletajú v jeho dielach, tvoriac z nich 
vlastné, nové kvality. Je teda tiež tvorca v dobrom vý-
zname tohto slova postmodernistickým – ak uznávame, 
že postmodernistický umelec je taký, ktorý slobodne 
ťaží z bohatstva tradícií, tvorivo spájajúc i pretvárajúc 
vo svojom autonómnom a suverénnom diele to, čo je 
v kultúre (kultúrach) najlepšie a najzaujímavejšie, čo 
tvori taktiež osobitnú kultúrnu pamäť a stáva sa vy-
nikajúcim výrazom nietzscheovskej zásady večného 
návratu.

Ak už zostaneme v okruhu filozofických asociá-
cií, tak treba nakoniec, trochu humorne, ale tiež se-
riózne odvolať sa na Kanta. Vskutku od Kantyho ku 
Kantovi – od umelca k filozofovi – sa cesta zdá byť 
ďaleká, ale iba zdanlivo. Samozrejme, ak primenieme 
tvrdý racionalizmus Kanta a jeho konzekventny únik 
od zmyslovosti a telesnosti, tak nič tých dvoch ne-
spája. Ale ak pripomenieme základy estetiky Kanta 
(opomínajúc, samozrejme, objektívnosť posudzovania 
vkusu), tie spojenia už nebudú také vzdialené. Kant ale 
hovoril o nezištnosti umenia, ktoré je iba vtedy pravdi-
vým umením, keď je nepraktické, keď predovšetkým 
udivuje svojou formálnou krásou. Hovoril tiež o ume-
leckej dokonalosti (a zároveň o skutočnej estetickej 
príjemnosti), ktorá sa rodí vždy vtedy, keď v kontakte 
s umeleckým dielom cítime harmóniu v mnohorakosti, 
ideálne spojenie elementov úplne rôznorodých. Všetky 
tieto znaky možno nájsť v tvorbe Kantyho Pawluśkie-
wicza. Eklektický štýl Kantyho (je to tiež znak po-
stmodernistického umenia), jeho slobodné i nespútané 
používanie znakov pochádzajúcich z najrôznejších 
semiotických systémov, poskytuje práve také cítenie 
zázračnej harmónie, podopreté autentickou (a úplne 
nezištnou) radosťou tvorenia i prirodzenosťou výrazu. 
O Kantovi sa hovorí, že bol do hĺbky iný, individu-
álny, vymykajúci sa všetkým priradeniam. Tí, ktorí 
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czenie elementów całkowicie różnorodnych, a wszystkie 
te cechy dostrzec można w twórczości Kantego Pawluś-
kiewicza. Eklektyczny styl Kantego (to też cecha sztuki 
postmodernistycznej), jego swobodne i nieskrępowane 
posługiwanie się znakami pochodzącymi z najprzeróż-
niejszych porządków semiotycznych daje takie właśnie 
odczucie cudownej harmonii, podbudowanej autentycz-
ną (i całkowicie bezinteresowną) radością tworzenia 
i naturalnością ekspresji. O Kancie powiadano także, 
że był do głębi inny, indywidualny, wymykający się 
wszelkim przyporządkowaniom. Ci, którzy zapamiętali 
go z Królewca, mówili, że chodził zawsze osobno, za-
wsze własnymi ścieżkami. Kanty jest też twórcą całko-
wicie osobnym i to indywidualizm właśnie tworzy jego 
charakterystyczną i rozpoznawalną differentia specifica. 
Można nawet powiedzieć, że nie tyle podąża swoją włas-
ną drogą, a wręcz unosi się nad wodami, łąkami, lasami 
i chmurami – jak sam powiada: zawsze do przodu, nigdy 
do tyłu – z charakterystycznym łagodnym uśmiechem 
mędrca i niewymuszonym spokojem twórcy, który czuje, 
że znajduje się na właściwym miejscu i dla którego sztu-
ka jest autentycznym źródłem radości tworzenia. I dlate-
go być może jego dzieła mają w sobie tyle naturalności 
i dlatego być może jego muzyka i malarstwo są tak głę-
boko indywidualne i niepowtarzalne, choć pobrzmiewa 
w nich tyle dobrze znanych ech.

si ho pamätali z Kráľovca, hovorili, že chodil vždy 
sám, vždy svojimi cestami. Kanty je tiež tvorca úplne 
osobitý a práve individualizmus tvorí jeho charakte-
ristickú a rozoznávaciu differentia specifica. Možno 
dokonca povedať, že ani nie tak smeruje svojou vlast-
nou cestou, ale priamo sa vznáša nad vodami, lúkami, 
lesmi, oblakmi – ako sám hovorí: vždy dopredu, nik-
dy dozadu – s charakteristickým lahodným úsmevom 
mudrca i prirodzeným pokojom tvorcu, ktorý cíti, že 
sa nachádza na správnom mieste a pre ktorého umenie 
je autentickým prameňom radosti tvorby. A preto mož-
no jeho diela majú v sebe toľko prirodzenosti, a preto 
možno jeho hudba i maliarstvo sú tak hlboko indivi-
duálne a neopakovateľné, hoci v nich zaznieva toľko 
dobre známych ozvien.         

Preklad: Miroslav Števík
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KONCERT MUZYKI 
JANA KANTEGO 
PAWLUŚKIEWICZA 
NA DZIEDZIŃCU ZAMKU
W NIEDZICY

Przeprowadzone w Krakowie i w Niedzicy w dniach 
27–30 czerwca 2007 roku warsztaty muzyczne pt. Mo-
tywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego 
w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluś-
kiewicza zwieńczył koncert w wykonaniu Orkiestry Ka-
meralnej Akademii Beethovenowskiej pod kierunkiem 
Haliny Jarczyk oraz solistów: Elżbiety Towarnickiej – 
sopran, Andrzeja Bieguna – baryton i Jacka Wójcickiego 
– tenor, który odbył się 30 czerwca w niezwykłej scenerii 
dziedzińca Zamku w Niedzicy. Został on entuzjastycznie 
przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność.

Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z koncertu au-
torstwa Kazimierza Gajewskiego.

KONCERT HUDBY 
JANA KANTYHO 
PAWLUŚKIEWICZA 
NA NÁDVORÍ HRADU 
V NEDECI 

Hudobné tvorivé dielne Motívy z rôznych kultúr poľ-
sko-slovenského pohraničia v skladateľskej tvorbe Jana 
Kantyho Pawluśkiewicza, ktoré sa konali v dňoch 27. – 
30. júna 2007 v Krakove a v Nedeci, zavŕšil koncert Ko-
morného orchestra Beethovenovej akadémie pod vede-
ním Haliny Jarczykovej a sólistov: Elżbiety Towarnickej 
– soprán, Andrzeja Bieguna – barytón a Jacka Wójcické-
ho – tenor. Koncert sa uskutočnil 30. júna v neobyčajnej 
scenérii nádvoria Nedeckého hradu. Bohaté publikum ho 
prijalo s nadšením.

Fotoreportáž Kazimierza Gajewského z koncertu.  

WARSZTATY MUZYCZNE I KONCERT • HUDOBNÉ TVORIVÉ DIELNE A KONCERT

249

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.249   249Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.249   249 2007-12-12   13:27:592007-12-12   13:27:59



WARSZTATY MUZYCZNE I KONCERT • HUDOBNÉ TVORIVÉ DIELNE A KONCERT

250

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.250   250Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.250   250 2007-12-12   13:28:012007-12-12   13:28:01



251

ALBUM • ALBUM

ALBUM 
ANNY MAJORCZYK 
PT. NOWY TARG. 
OBRAZKI Z MIASTECZKA 
DWÓCH KULTUR

Anna Szopińska

Anny Majorczyk Nowy Targ. 
Obrazki z miasteczka dwóch kultur. 
Między farą a synagogą

Ta księga to skarbnica wzruszeń, zaproszenie w po-
dróż sentymentalną. Właściwie 200-stronicowy album 
pokaźnych rozmiarów z rozbudowaną, wyjątkowo cenną 
częścią tekstową. Otwarta nawet w dowolnym miejscu 
– wskrzesza trzy wieki historii miasta w widłach Du-
najców, przywołuje klimat miejsca przez długi czas, aż 
do Holocaustu naznaczonego „zgodną koegzystencją Po-
laków i Żydów”. Anny Majorczyk Nowy Targ. Obrazki 
z miasteczka dwóch kultur są księgą pomnikową.

Wydaną drukiem w ramach szeroko zakrojonego 
projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-
-słowackiego. „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana 
Kantego Pawluśkiewicza”. Ten projekt realizuje Eu-
roregion „Tatry”, dzięki środkom z unijnego programu 
Interreg III A Polska-Republika Słowacka” – jako cykl 
przedsięwzięć kulturalnych, wydawniczych, artystycz-
nych, które ukazują materialną i duchową spuściznę 
różnych nacji na terenie pogranicza zamieszkałego przez 
Polaków, Słowaków, Węgrów, Niemców, Rusinów, Ży-
dów i Cyganów. Nowy Targ – aż do lat międzywojen-
nych, kiedy zaczęło się rozwijać i zmieniało swoją postać 
Zakopane – był na Podhalu jedynym miastem, punktem 
krzyżowania się handlowych i podróżniczych szlaków, 
sercem obszaru wyznaczonego przez ścianę Tatr z jednej, 
a Gorce z drugiej strony; rozciągającego się od Spisza 
po Babią Górę. 

Takim go przedstawia świeżo wydany tom, do któ-
rego autorka (już z mniejszym albumem Stary Nowy 
Targ na koncie) zbierała materiał ilustracyjny w muzeach 
i archiwach miejscowych, ale też krakowskich, warszaw-
skich łódzkich; sięgając też do wielu kolekcji prywat-
nych, starych książek i periodyków, relacji, wspomnień, 
zapisków, notatek z podróży po Galicji, dokumentów 
miejskich, także do literatury pięknej. Benedyktyńska 
praca pozwoliła opatrzyć unikatowe ryciny, fotografie, 
rysunki, reprodukcje obrazów tekstami, które nie tylko 

ALBUM 
ANNY MAJORCZYKOVEJ 
NOWY TARG. 
OBRÁZKY Z MESTEČKA 
DVOCH KULTÚR

Anna Szopińska

Nowy Targ. Obrázky z mestečka dvoch 
kultúr Anny Majorczykovej. 
Medzi farou a synagógou

Táto kniha je pokladnicou dojmov, pozvanie 
na sentimentálnu cestu. Je to vlastne dvestostranový al-
bum značných rozmerov s rozšírenou, výnimočne cen-
nou textovou časťou. Otvorená na ktoromkoľvek mieste 
oživuje tri storočia histórie mesta vo vidlici Dunajcov, 
vyvoláva atmosféru miesta počas dlhého obdobia až 
do holokaustu, ktoré sa vyznačovalo „koexistenciou 
v zhode Poliakov a Židov”. Nowy Targ. Obrázky z mes-
tečka dvoch kultúr Anny Majorczykovej sú monumen-
tálnou knihou.

Vydaná bola tlačou v rámci široko koncipovaného 
projektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského 
pohraničia. „Od Ladislava Mednyánszkeho po Jana 
Kantyho Pawluśkiewicza”. Tento projekt realizuje 
Euroregión Tatry vďaka prostriedkom programu Eu-
rópskej únie Interreg III A Poľsko–Slovenská republika 
– ako cyklus kultúrnych, vydavateľských, umeleckých 
aktivít, ktoré predstavujú materiálne a duchovné dedič-
stvo rôznych národností na území pohraničia obývané-
ho Poliakmi, Slovákmi, Maďarmi, Nemcami, Rusínmi, 
Židmi a Cigánmi. Nowy Targ – až do medzivojnových 
čias, keď sa začalo rozvíjať a zmenilo svoju podobu Za-
kopané – bol na Podhalí jediným mestom, križovatkou 
sa obchodných a cestovateľských trás, srdcom oblasti 
vymedzenej hradbou Tatier z jednej a Gorcami z druhej 
strany; rozpínajúcej sa od Spiša po Babiu horu.

Takým ho predstavuje nedávno vydaná kniha, 
do ktorej ilustračný materiál autorka (vydala už men-
ší album Stary Nowy Targ) zbierala nielen v miestnych 
ale tiež krakovských, varšavských, lodžských múze-
ách a archívoch; siahala tiež do mnohých súkromných 
zbierok, starých knižiek a periodík, relácií, spomienok, 
zápiskov, poznámok z ciest po Haliči, mestských doku-
mentov, ale i do krásnej literatúry. Benediktínska práca 
jej umožnila unikátne rytiny, fotografie, nákresy, rep-
rodukcie obrazov doplniť textami, ktoré nielen spĺňajú 
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svoju informačnú funkciu, ale tiež sú presiaknuté štý-
lom a atmosférou doby.          

Bol tu umiestnený najstarší pohľad na mesto, do-
teraz nepublikovaný. Vyhotovil ho okolo roku 1790 
rakúsky úradník Ignác Blumenfeld, ktory bol kresliar-
skym nadaný. Na druhej strane dôstojník rakúskej ar-
mády a maliar zo suity arcikniežaťa Leopolda – Lud-
vík Koch na začiatku vojny vyhotovil cyklus nákresov 

predstavujúcich okrem iného postavy verejného života 
v meste tamojších rokov. Sú to: doktor Jan Bednarski, 
farár Michał Wawrzynowski, starosta Władysław Gro-
dzicki, historik a riaditeľ gymnázia Kazimierz Krotoski, 
radný a čestný obyvateľ mesta Ignacy Moczydłowski, 
doktor Andrzej Chramiec, Włodzimierz Przerwa-Tet-
majer – nevlastný brat básnika. Mnoho nádherných do-
kumentárnych fotografií i skvelých portrétov v albume 
je dielom Eduarda Morawetza – fotografa rodom z Podo-
lia, ktorý obchádzal Podhalie na konskom povoze.

Osem kapitol Obrázkov nás sprevádza od najstar-
ších rytín – panorám mesta s korunou Tatier na pozadí, 
do centra Kazimierzowského mesta: na uličky s množ-
stvom štítových domkov i námestie dláždené mačacími 

spełniają swoją informacyjną funkcję, ale też przesiąk-
nięte są stylem i klimatem epoki. 

W albumie został pomieszczony najstarszy niepub-
likowany dotąd widok miasta, wykonany ok. 1790 r. 
przez austriackiego urzędnika z rysowniczym zacięciem 
– Ignatza Blumenfelda. Z kolei oficer armii austriackiej 
i malarz ze świty arcyksięcia Leopolda – Ludwik Koch, 
na początku wojny wykonał cykl rysunków przedstawia-

jących m.in. postaci z życia publicznego miasta w tym 
okresie, jak doktor Jan Bednarski, proboszcz Michał 
Wawrzynowski, starosta Władysław Grodzicki, historyk 
i dyrektor gimnazjum Kazimierz Krotoski, radny i ho-
norowy obywatel Ignacy Moczydłowski, doktor Andrzej 
Chramiec, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer – przyrodni 
brat poety. Wiele wspaniałych, dokumentujących miasto 
fotografii i świetnych portretów zamieszczonych w albu-
mie jest dziełem Edwarda Morawetza – fotografa rodem 
z Podola, który objeżdżał Podhale konnym wózkiem. 

Osiem rozdziałów Obrazków prowadzi nas od naj-
starszych rycin – panoram miasta z koronką Tatr w tle, 
do centrum Kazimierzowskiego grodu: na uliczki z sze-
regiem szczytowych domków i rynek brukowany koci-

Autorka podczas promocji albumu, 19.04.2007 r.
Autorka počas prezentácie albumu, 19.04.2007

Fot. A. Szopińska

Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.252   252Pogranicze Polsko-Slowackie_OK!.252   252 2007-12-12   13:28:032007-12-12   13:28:03



253

ALBUM • ALBUM

hlavami, do siení s otvorenými bránami na protiľahlých 
stranách, do vnútra obchodov. Najstarší pohľad na ešte 
drevenú radnicu zvečnil na nákrese M. Wawrzyniecki. 
Začiatok minulého storočia je obdobím, počas ktorého 
vzniklo najviac stavieb verejného charakteru. Ako vyze-
rali vo svojej pôvodnej podobe a prostredí možno vidieť 
na fotografiách v albume. 

 
Nemáš už, nemáš v Poľsku židovských mestečiek,
Darmo by si hľadal v oknách zapálené sviečky (...)
Už niet tých mestečiek, kde biblické piesne
Vietor spájal s poľskou pesničkou i slovanským žiaľom
Kde starí Židia v sadoch pod tieňom čerešní
Oplakávali sväté múry Jeruzalema

Veršami Antonyho Słonimského otvára autorka ka-
pitolu Náboženský život. Od legendárnych dejov spätých 
so „zbojníckym” kostolíkom sv. Anny na návrší vedie 
nás k synagóge, židovským svätyniam i k židovskej 
obecnej škole, ukazuje postavy chasidov. Osobitý a vý-
nimočne malebný prvok zvečnený na mnohých obrazoch 
je jarmok. Od Dunajca smerom ku Gorcom sa uberáme 
mostami i brodmi rieky strašnej v čase povodní, potom 
kúzelným Kowańcom až na Turbacz spolu s prvými meš-
ťanmi na „skijach” (lyžiach).

Staré fotografie, staré poštové pohľadnice zvečnili 
udalosti dôležité pre miestne spoločenstvo, slávnostné 
momenty, športové zápolenia, taktiež klímu bežného 
dňa, každodennej práce podriadenej rytmu dňa i roka. 
Vlastný portrét Nowotarčanov je posledná, neobyčajne 
štýlová a príjemná kapitola monumentálnej knihy, plná 
neopakovateľných „typov”, sfarbená jednoduchými, 
ale pozoruhodnými maľbami Karola Kostura.

Kvalita reprodukcií i vynikajúce grafické spracova-
nie sú zásluhou fotografa Kazimierza Gajewského.

Do takých kníh ako Obrázky z mestečka dvoch 
kultúr sa možno zahľadieť i začítať donekonečna – až 
do očarenia.

Preklad: Miroslav Števík

Anna Majorczyk, Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 
dwóch kultur, Nowy Targ 2007, s. 224, vydavateľ: Zdru-
ženie Euroregión Tatry, tlač: Oficyna Drukarska Usługi 
Poligraficzne Jacek Chmielewski w Warszawie.

mi łbami, do sieni z bramami otwartymi na przestrzał, 
we wnętrza sklepów. Najstarszy wizerunek drewnianego 
jeszcze ratusza uwiecznił na rysunku M. Wawrzyniecki. 
Początek ubiegłego wieku to czas, w którym powsta-
ło najwięcej budynków użyteczności publicznej – jak 
wyglądały w swoim pierwotnym kształcie i otoczeniu 
– można zobaczyć na fotografiach w albumie. 

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich mia-
steczek,
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek 
(...)
Już nie ma tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem

– strofami Antoniego Słonimskiego otwiera autorka 
rozdział Życie religijne i od legendowych wątków zwią-
zanych ze „zbójnickim” kościółkiem św. Anny na wzgó-
rzu wiedzie nas ku synagodze, żydowskim bożnicom 
i do chederu, pokazuje sylwetki chasydów. Osobny 
i wyjątkowo malowniczy, utrwalany na wielu obrazach 
żywioł, to jarmark. Znad Dunajca w stronę Gorców kie-
rujemy się mostami i brodami rzeki strasznej w czasie 
powodzi, potem urokliwym Kowańcem, aż na Turbacz 
razem z pierwszymi mieszczanami na „skijach”. 

Stara fotografia, stare karty pocztowe utrwaliły 
i wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, uroczyste 
momenty, sportowe rozgrywki, klimaty powszedniego 
dnia, codziennej pracy poddanej rytmowi pór dnia i roku. 
Nowotarżan portret własny to ostatni – niezwykle stylo-
wy i ciepły, pełen niepowtarzalnych „typów” rozdział tej 
ważnej publikacji, ubarwiony prymitywnym, lecz intry-
gującym malarstwem Karola Kostura. 

Jakość reprodukcji, znakomite opracowanie graficz-
ne to zasługa fotografika Kazimierza Gajewskiego. 

W księgę taką jak Nowy Targ. Obrazki z miastecz-
ka dwóch kultur można się wpatrywać i wczytywać bez 
końca – aż do urzeczenia.

Anna Majorczyk, Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 
dwóch kultur, Nowy Targ 2007, s. 224, wydawca: Zwią-
zek Euroregion „Tatry”, druk: Oficyna Drukarska Usługi 
Poligraficzne Jacek Chmielewski w Warszawie.
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Wiesław A. Wójcik

Obrazem pisane dzieje Nowego Targu

Sporo teraz wydaje się albumów ukazujących po-
szczególne krainy geograficzne lub miejscowości w daw-
nej ikonografii. Nader cenne to inicjatywy, bo przybli-
żają historię, przywołując z niepamięci nieistniejące 
już i na ogół zapomniane widoki i sceny. W ostatnich la-
tach, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie Kar-
pat ukazało się parę 
tego rodzaju wy-
dawnictw odnoszą-
cych się do różnych 
ich części. Naj-
świeższym jest wy-
dany przez Zwią-
zek Euroregion 
„Tatry” album pt. 
Nowy Targ. Obrazki 
z miasteczka dwóch 
kultur, znakomicie 
przygotowany przez 
Annę Majorczyk.

Niemal pod 
każdym względem 
jej opracowanie od-
różnia się in plus 
od dotąd wydanych 
w Polsce podobnych 
pozycji karpackich. 
Przede wszystkim 
godne podkreślenia 
jest zamieszczenie 
w albumie obszer-
nych komentarzy 
historycznych, opa-
trzonych aparatem 
przypisowym, za-
wartych nie tylko 
we Wprowadzeniu 
odautorskim, ale także poprzedzających każdy rozdział, 
dzięki czemu czytelnik ma możność umiejscowienia 
w czasie i przestrzeni całości prezentowanego, bogate-
go materiału ilustracyjnego. Pogrupowany on został w 8 
następujących rozdziałów: Krajobraz romantyczny z Ta-
trami w tle, Rynek i uliczki, Opowieści budynków, Życie 
religijne, Jarmark, Znad Dunajca w stronę Gorców, Wy-
darzenia i codzienność oraz Nowotarżan portret własny.

Album mieści nie tylko – jak to zazwyczaj bywa 

Wiesław A. Wójcik

Obrazom písané dejiny Nowého Targu

V súčasnosti je vydávaných veľa albumov ukazujú-
cich jednotlivé geografické krajiny alebo sídla v starej 
ikonografii. Sú to nesmierne cenné iniciatívy, pretože pri-
bližujú históriu, „vyvolávajúc” zo zabudnutia už neexis-
tujúce a vo všeobecnosti zabudnuté pohľady a scenérie. 
V posledných rokoch, rovnako na poľskej i na sloven-

skej strane Karpát, 
vyšlo niekoľko pub-
likácií tohto dru-
hu, týkajúcich sa 
rôznych ich častí. 
Najnovší je album s 
názvom Nowy Targ. 
Obrázky z mesteč-
ka dvoch kultúr, 
vydaný Združením 
Euroregión Tatry,
vynikajúco priprave-
ný Annou Majorczy-
kovou.

Takmer z každé-
ho hľadiska jej spra-
covanie prevyšuje v 
Poľsku dosiaľ vyda-
né podobné karpatské 
diela. Pre dovšetkým 
treba pod čiarknuť 
umiestnenie v albu-
me obšírnych histo-
rických komentárov 
s poznámkovým apa-
rátom, obsiahnutých 
nielen v autorkinom 
vstupe, ale tiež pred-
chádzajúcich každú 
kapitolu. Čitateľ má 
tak možnosť umiest-

niť v čase i priestore celky prezentovaného, bohatého 
ilustračného materiálu. Zatriedený bol do nasledujúcich 
ôsmich kapitol: Romantická krajina na pozadí s Tatrami, 
Námestie a uličky, Príbehy budov, Náboženský život, Jar-
mok, Od Dunajca smerom ku Gorcom, Udalosti a každo-
dennosť, Vlastný portrét Novotarčanov.     

Album obsahuje nielen – ako to zvyčajne býva – rep-
rodukcie pohľadníc či fotografií, ale tiež – za čo autorke 
patria osobitné slová uznania – reprodukcie maliarskych 
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– reprodukcje kart pocztowych czy fotografii, ale także 
– za co Autorce należą się szczególne słowa wdzięczno-
ści – reprodukcje dzieł malarskich i graficznych, prak-
tycznie dotąd zupełnie nieznanych, odszukanych w wy-
niku akrybicznej kwerendy w zbiorach różnych polskich 
muzeów i bibliotek. Ich reprodukcje albo one same 
– z braku materiału fotograficznego – są cennym źród-
łem ikonograficznym, albo też – co również jest bardzo 
interesujące – właśnie w zestawieniu z dawną fotografią 
ukazują drogę recepcji artystycznej Miasta.

Wiele pracy włożyła Autorka w redagowanie towa-
rzyszących ilustracjom podpisów, które poza niezbędną 
informacją techniczną często uzupełnione są cennymi 
cytatami zaczerpniętymi ze źródeł archiwalnych bądź 
z dawnych publikacji.

Wysmakowane, eleganckie i prawdziwie cieszące 
oko jest opracowanie graficzne albumu, dzieło Kazimie-
rza Gajewskiego. Na końcu książki zamieszczono stresz-
czenie i tłumaczenie podpisów w języku angielskim.

Wielkie bogactwo zawartej w albumie treści – iko-
nograficznej i słownej – sprawia, że bardzo by się przy-
dały indeksy nazwisk, nazw obiektów i nazw topogra-
ficznych, których w wydawnictwie zabrakło, a które 
uczyniłyby je bardziej funkcjonalnym. Miejmy nadzieję, 
że w następnym wydaniu albumu ten brak zostanie uzu-
pełniony.

Anna Majorczyk, Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 
dwóch kultur, Nowy Targ 2007, s. 224, wydawca: Zwią-
zek Euroregion „Tatry”, druk: Oficyna Drukarska Usługi 
Poligraficzne Jacek Chmielewski w Warszawie.

i grafických diel, dosiaľ prakticky úplne neznámych, 
získaných na základe dôkladného hľadania v zbierkach 
rôznych poľských múzeí a knižníc. Ich reprodukcie ale-
bo ony samotné – z dôvodu chýbajúceho fotografického 
materiálu – sú cenným ikonografickým prameňom, alebo 
tiež – čo je rovnako veľmi zaujímavé – práve v kombi-
nácii so starou fotografiou ukazujú cestu umeleckej re-
cepcie mesta.

Veľa práce vložila autorka do redigovania textov 
pod obrázkami, ktoré sú okrem nevyhnutných technic-
kých informácií často doplnené vzácnymi citátmi z ar-
chívnych prameňov alebo zo starých publikácií. 

Precízne, elegantné a oku lahodiace je grafické spra-
covanie albumu, dielo Kazimierza Gajewského. Na kon-
ci knihy sa nachádza resumé a preklad textov pod obráz-
kami v anglickom jazyku. 

Veľké bohatstvo obsahu nachádzajúce sa v knihe 
– ikonografické i slovné – spôsobuje, že veľmi by sa žia-
dali indexy priezvisk, názvov objektov i topografických 
názvov, ktoré publikácia neobsahuje. Tieto by urobili 
knihu prehľadnejšou. Dúfajme, že v ďalšom vydaní al-
bumu táto chýbajúca časť bude doplnená.

Preklad: Miroslav Števík

Anna Majorczyk, Nowy Targ. Obrazki z miasteczka 
dwóch kultur, Nowy Targ 2007, s. 224, vydavateľ: Zdru-
ženie Euroregión „Tatry”, tlač: Oficyna Drukarska Usługi
Poligraficzne Jacek Chmielewski w Warszawie.
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The natural, historical and cultural communities 
of Spiš, Orava, Liptov, Podhale and the Sącz region 
are located in the Polish-Slovak borderlands around 
the Tatra Mountains, among the most beautiful and 
highest mountains of Central Europe. They share 
unique scenery and natural beauty and also a cultural 
heritage which is the result of centuries of mixing of 
Polish, Slovak, German, Hungarian, Jewish, Roma 
and Lemko cultural elements. In 1994 the transna-
tional Euroregion Tatry was created by Polish and 
Slovak local governmental authorities. In 2006 and 
2007 the Euroregion carried out a project entitled” A 
Meeting of the Seven Cultures of the Polish-Slovak 
Borderlands: From Ladislav Mednyánszky to Jan 
Kanty Pawluśkiewicz”. The project was cofunded 
by the European Regional Development Fund as part 
of the INTERREG IIIA Poland-Slovakia program. 
The aforementioned patrons of the project are two 
outstanding artists of the Polish-Slovak borderlands, 
Ladislav Mednyánszky, a Slovak painter of the turn of 
the century associated with the chateau in Stražky and 
Jan Kanty Pawluśkiewicz, a contemporary composer 
and artist born in Nowy Targ. Although they come 
from different eras and reflect different life experi-
ences and artistic styles, one can find in their work 
a similar inspiration born in the multicultural setting 
of the borderlands and in the interweaving of themes 
and motifs drawn from the various cultures of the re-
gion. The honorary patrons of the project are Senator 
Franciszek Adamczyk of the Republic of Poland and 
Ivan Horský, Consul General of the Republic of Slo-
vakia in Cracow.

As part of the numerous events included in the 
project, a series of exhibitions was presented enti-
tled” Artists of the Borderlands”. The exhibitions 
were” Jews in the Paintings of Karol Kostur”,” The 
Paintings of Nikifor of Krynica and the Sculptures of 
Edward Sutor” and” The Paintings and Drawings of 
Ladislav Mednyánszky and the Gel-Art of Jan Kanty 
Pawluśkiewicz”. There was also an international aca-
demic conference dedicated to issues related to the 
seven cultures of the borderlands. In addition, musical 
workshops entitled” Motifs of the Various Cultures 
of the Polish Slovak Borderlands in the Works of Jan 
Kanty Pawluśkiewicz” were organized together with 
the local government of Łapsze Niżne commune. The 
workshops ended with a concert in the courtyard of 
the castle in Niedzica performed by the Chamber Or-

chestra of the Beethoven Academy in Cracow. A pic-
torial album compiled by Anna Majorczyk was also 
published entitled” Nowy Targ: Scenes from a City of 
Two Cultures”.

The following Euroregion annual entitled” The 
Polish-Slovak Borderlands” is dedicated entirely 
to the results achieved during the implementation of 
the” Meeting of the Seven Cultures of the Polish-Slo-
vak Borderlands: From Ladislav Mednyánszky to Jan 
Kanty Pawluśkiewicz” project. In the first pages of 
the annual we remind readers of the exhibitions orga-
nized as part of the project.

At the end of April and beginning of May of 
2007, an exhibition was organized of the works of 
Karol Kostur, a naďve painter from Nowy Targ. In his 
paintings, watercolors and drawings, the artist immor-
talized people and events of bygone years, and scenes 
of small town life. A text in the annual by Antoni No-
vak illuminates the life and work of Karol Kostur. The 
exhibition was accompanied by an exhibit of photo-
graphs by Martin Cahn entitled” Kamień na Kamie-
niu” [” Stone on Stone”] which presented still extant 
traces of the material culture of the Jews who lived in 
the area of the Euroregion. The exhibit was prepared 
by the” Wspólnota Myślenice” association as part of 
the” Multicultural Tatras” microproject carried out 
within the INTERREG IIIA Poland-Slovak Republic 
program.

In July of 2007 we presented the work of two out-
standing artists of the borderlands, Nikifor of Krynica 
and Edward Sutor of Nowy Targ. Their works are part 
of the art style often referred to as naďve, other, out-
sider or art-brut. This style has received a lot of at-
tention, especially abroad, where there are numerous 
museums and galleries devoted to it, for example the 
Museum de l’Art Brut in Lausanne or the American 
Visionary Art Museum in Baltimore. The watercolors 
of Nikifor and the sculptures of Sutor are outstand-
ing works which have impressed art connoisseurs. 
They have been displayed in prestigious galleries both 
in Poland and abroad and are eagerly sought after 
by museums and private collectors. Nikifor and his 
works need no special introduction. For years he has 
enjoyed the respect of critics and collectors. Nume-
rous academic works, albums and catalogs have been 
published about him and recently thousands of view-
ers have seen Krysztof Krauze’s film” Mój Nikifor” 
[” My Nikifor”]. In Krynica, the artist’s home town, 
there is a Nikifor museum, located in the Romanów-
ka villa, a branch of the Regional Museum in Nowy 
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Polish- Slovak Cooperation in Nowy Targ entitled” A 
Meeting of the Seven Cultures of the Polish-Slovak 
Borderlands: From Ladislav Mednyánszky to Jan 
Kanty Pawluśkiewicz”. The presentations given dur-
ing the conference constitute the next and largest 
part of this edition of the annual. Representatives of 
various academic and artistic disciplines from Poland 
and Slovakia took part in the conference. It would 
be impossible to include all of the ideas and themes 
touched upon during the discussions. The confer-
ence was an attempt to collect and systematize con-
temporary professional knowledge about the cultural 
herita ge of the Polish-Slovak borderlands. The pre-
sentations concentrated on various aspects of the 
cultural diversity of the region. The authors made 
reference to the history of the region, the literary tra-
ditions, folklore, customs, language and music of the 
different ethnic groups.

Professor Henryk Ruciński of the University 
of Białystok compared the founding of three towns, 
Nowy Targ, Nowy Sącz and Podolínec, perfectly il-
lustrating the complicated settlement patterns of the 
Polish Slovak borderlands.

Professor Ivan Chalupecký of Levoča concerned 
his presentation with the fate of various important 
personalities who influenced the social and economic 
and cultural development of Spiš in significant ways. 
Among them were members of the aristocracy, mer-
chants, artists, university professors and priests whose 
activities were concentrated in Levoča. This presenta-
tion is an outline of” migration patterns especially re-
garding outstanding individuals who either came from 
Spiš or came to it”.

Erika Cintulová, director of the Museum in 
Kežmarok, emphasized that the specific character of 
Spiš is the ebb and flow of influence of the various 
nationalities which came to the area and who culti-
vated and interwove different cultural elements. Her 
presentation concerned the cultural and social life of 
the Carpathian Germans, their everyday life, work, 
education and ways of spending leisure time and tries 
to answer the questions when did Germans first come 
to Spiš and where did the term Carpathian German 
come from?

The cultural heritage of the borderlands, its main 
elements and symbols have also been continually 
present in the literature of Polish and Slovak writers. 
Associate Professor Dr Jacek Kolbuszewski of the 
University of Wrocław spoke about the literary tradi-
tion of descriptions of the mountains and of mountain 

Sącz. The works presented in our exhibition come 
from the collection of the Museum. The situation is 
different with Sutor. After the artist’s death most of 
his works were acquired by Nowy Targ Town Hall and 
given to the Podhalan Museum. Despite the fact that 
his works have been highly rated by critics, they are 
not available to the public in any permanent exhibi-
tion and still await full recognition in the artist’s home 
town. What do these two artists have in common? In-
born talent, unusual intuition and a passion for crea-
tion which they carried out to the full. Both were not 
well educated lived in their own hermetically closed 
worlds of the imagination and created outside of 
the established canons of culture. Both were outsid-
ers, misfits gifted with unusual sensitivity, both were 
marked by certain disabilities. A fitting and moving 
comparison of the works of these two great individu-
als, outsiders in both their artistic work and private 
life, is presented in our annual in two texts by Zbig-
niew Wolanin and Antoni Nowak.

As the grand finale of our project, as an event 
which would sum up the other events and display the 
diversity and cultural richness of the borderlands, 
we decided to organize a joint exhibition of the works 
of the patrons of our project Ladislav Mednyánszky 
and Jan Kanty Pawluśkiewicz. The exhibition was 
organized in August 2007. The pictures drawings 
and watercolors of Ladislav Mednyánszky, an out-
standing representative of Central European art of 
the turn of the century, come from the collections 
of Slovakian galleries and museums and were shown 
in Poland for the first time. The works by Jan Kanty 
Pawluśkiewicz presented in the exhibition consisted 
of paintings from the series” Vivat hieroglify” [” Viva 
Hieroglyphs”] created with his original gel-art tech-
nique. In 2006, the works were shown at an exhibition 
at the seat of the European Parliament in Brussels. 
As Iwona Purczycka, director of the castle museum 
in Bielsko-Biała, has observed:” In the 2l century, Jan 
Kanty Pawluśkiewicz has reinterpreted Egyptian hier-
oglyphs in his own artistic way. These ancient symbols 
are the inspiration for a new, modern artistic vision. 
The artist has created his works with the unusually 
vivid colors of gel markers, following a path known 
only to himself. In them, we find ancient mystery and 
Egyptian grandness”. The works of both artists are 
discussed in the annual in texts by Jerzy Brukwicki 
and Maria Šelepová.

On April 19th and 20th 2007, an international 
academic conference was held at the Center for 
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experiences, taking as a case in point Mt. Kríván.” It 
is sometimes worth taking a closer look at the cultural 
role played by certain mountains, especially when the 
manner of seeing, understanding and interpreting 
them has been linked with aspects which have been 
important for different national groups”.

Maria Šelepová, the curator of the chateau in 
Stražky, which was the family home of the Mednyánszky 
and is currently the Ladislav Mednyánszky museum, dis-
cussed the life, personality and work of the artist in her 
presentation. His numerous travels, family history and 
unusual sensitivity to his surroundings made him open 
to various cultures. Perhaps it was the specific genius loci 
of the Austro-Hungarian monarchy that gave him that 
physical and spiritual freedom which found its reflection 
in his internal freedom and creative ease.

Among the presentations there were also those 
which concentrated on aspects of the everyday life of 
the inhabitants of the borderlands. Three of them con-
cerned issues connected with the history of photog-
raphy in the region. Professor Aleksander Żakowicz 
of the Silesian University in Katowice presented the 
results of his work in archives and museums in search 
of old photographs of Galicia and the Tatras, on 
both the Polish and Slovak sides of the border. The 
research brought some surprising results. In addition 
to biographical and factual information we were able 
to observe an unusual form of cultural interpenetra-
tion in the form of the actual relocation of the pho-
tographer’s professional activity to the neighboring 
administrative and language area.

Among the photographers mentioned by Profes-
sor Żakowicz, we find three who shared the surname 
Morawetz and who were active at roughly the same 
time in different areas of the borderlands, Nowy Targ, 
Przemyśl and Kežmarok. Dr Grażyna Stojak, an art 
historian and member of the staff of the National 
Museum of the Przemyśl region in Przemyśl, spoke 
about one of the photographers, Oskar Morawetz, 
and found evidence in his photographs of his open-
ness to other cultures.

Kazimierz Gajewski of the Jan Długosz Acad-
emy in Częstochowa used the bicycle journey of the 
American, Dorothy Hosmer, through southern Po-
land and Romania in 1937 as pretext for a discussion 
of female photographers in the Tatras and nearby 
regions. The author offers biographical sketches of 
several dozen female photographers active in the 
years 1850 to 1939 who had their own ateliers, pho-
tographed for pleasure or took part in photographic 

expeditions in the areas of the Tatras, Podhale, Spiš, 
Orava and Liptov.

Doctor Leszek Hońdo of the Jagiellonian Uni-
versity in Cracow claims that the history of Slovakian 
Jews illustrates the widely believed thesis that for Jews 
international borders were strictly a formality. Based 
on the family histories of the Schroeibers and Halber-
stams, as well as on gravestone inscriptions from the 
cemeteries in Bardejov, Poprad, Zakopane and Nowy 
Targ, he demonstrates that political borders did not in 
any significant way influence the shape of traditional 
Jewish (Hebrew) inscriptions, confirming the theory 
of the basic cultural unity of the different Jewish com-
munities of the Polish-Slovak borderlands.

Two presentations were devoted to Polish and 
Slovak philological issues. Professor Halina Miecz-
kowska, Rector of the Jan Grodek Higher Vocational 
School in Sanok analyzed the influence of loan-words 
in the development of semantic categories in the lexi-
cons of the two languages, both so similar typological-
ly, culturally and geographically. Rafał Bracki, a stu-
dent from Sanok, discussed problems of translation 
between these two closely related languages on the 
basis of a translation of the serialized story” Malka” 
by František Švantner.

The Staff of the Institute of the Humanities of the 
Podhalan State Higher Vocational School concentrated 
on issues connected with the language and traditions of 
the local highland dialect. Dr Kazimierz Sikora and Dr 
Maciej Rak discussed the translation of the Bible into 
the highland dialect, concentrating on the stylistic and 
linguistic demands of biblical style. In their text, the doc-
tors present the results of a learning experiment they 
carried out with second-year students of Polish philolo-
gy, which consisted of translating fragments of the Bible 
into the Podhalan, Orava and Spiš dialects.

Dr Anna Mlekodaj presented an analysis of seven 
memoirs written by local highlanders which were edit-
ed between 2000 and 2006. As she writes,” in contrast 
to most autobiographies, in the highlanders’ memoirs 
the protagonist of the narration, which is in the first 
person singular, is actually another person; that is, 
the” I” of the narration speaks about someone who 
they remember, someone who was important in the 
community of the readers. In these memoirs we find 
a fairly clear distinction between” us” and” them”. 
The latter often includes Jews and Roma, two com-
munities living in close proximity with the highlanders 
for centuries, but not assimilated and with clearly dif-
ferent cultures”.
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Roma, drew attention to the need for” the protection 
and exposition of the traditional material culture of 
the Roma living in the Carpathians [..] Romani set-
tlements, their shape, the construction of homes, the 
usage of space, all of this must undoubtedly be treated 
as a permanent element of the cultural heritage of the 
Carpathians”.

One of the main professions of the Roma was 
and is the playing of music.” The centuries-long pro-
ximity and mutual political, economic and cultural 
contacts between Poland and Hungary [..] have given 
rise to a most fascinating living document of cultural 
interpenetration, including Hungarian and Polish 
as well as Slovak influences – the music cultivated 
to this day by the Roma inhabiting the area around 
Czarna Góra near Bukowina Tatrzańska”. Dr Anna 
G. Piotrkowska of the Jagiellonian University in 
Cracow dedicated her presentation to an exposition 
of the phenomenon of the musical traditions of the 
Roma, an excellent illustration of which is the work of 
a Polish Roma group from the Bergitka Roma tribe, 
including the work of the poet Teresa Mirga. During 
the conference she appeared together with her musi-
cal group” Kałe Bałe” and sang songs of her own com-
position. She composes melodies for her verses, which 
are written in Polish and Romani, drawing inspiration 
from old, traditional songs of Polish, Hungarian and 
Slovak Roma. The annual includes several examples 
of her poetry from a volume published in 2006 enti-
tled” Wiersze i Pieśni” [” Verses and Songs”].

The next essential event in the project was a se-
ries of musical workshops organized together with the 
Łapsze Niżne commune and aimed at young artists 
from Poland and Slovakia entitled” Motifs of the Var-
ious Cultures of the Polish-Slovak Borderlands in the 
Compositions of Jan Kanty Pawluśkiewicz”. These 
workshops were held in Cracow and in Niedzica be-
tween the 27th and 30th of June 2007, and culminated 
in a concert performed in the charming scenery of the 
courtyard of the castle at Niedzica on the 30th by the 
Chamber Orchestra of the Beethoven Academy, as 
conducted by Halina Jarczyk and featuring the solists 
Elżbieta Towarnicka (soprano), Andrzej Biegun (bar-
itone) and Jacek Wójcicki (tenor). The concert was 
enthusiastically received by a large audience. It was 
preceded by a lecture by Associate Professor Dr Anna 
Burzyńska of the Jagiellonian University in Cracow 
entitled” Jan Kanty Pawluśkiewicz, Total Artist”. Dr 
Burzyńska presented a biographical sketch of the art-
ist as” a ‘transversal’ artist in the full meaning of the 

Dr Wojciech Kudyba, based on the examples of 
the work of Miloš Doležal and Wojciech Wencl, raised 
the questions in his presentation of whether there is 
such a thing as a poetic movement drawing its inspira-
tion from religion in modern Central Europe, and if 
we can speak of a Central European community of 
religious poets, and finally whether such a community 
is distinctive in the context of modern European po-
etry.

Dr Andrzej Jazowski of Lipnica Wielka discussed 
the topic of banditry in the borderlands, so popular 
these days, and also the character of Janosik and the 
legends surrounding him, on the basis of the writings 
of Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Dr Jazowski con-
cludes that” works on the theme of banditry play an 
important role in the poetic and prose work of Tetma-
jer from the very beginning of his career”.

Tomasz Trancygier, editor-in-chief of the publi-
cation” Knižnica”, spoke about Polish-language texts 
in the collections of the Slovak National Library in 
Martin. The oldest texts there come from the 15th 
and 16th centuries.

During the conference there was also a poetry 
meeting with Michał Jagiełło and Ladislav Volko. 
Michał Jagiełło, a writer, poet and publicist, alpinist 
and mountain climber, mountain rescue special-
ist, and also the director of the National Library in 
Warsaw from 1997 to 2007, read verses from his lat-
est volume of poetry entitled” Goryczka, słodyczka, 
czas Opowieści” [” Bitterness, Sweetness, the Time of 
Story”]. We have chosen two of his verses for the an-
nual, entitled” Widok spod Bereśnika” [” The View 
from Beneath Bereśnik”] and” Spienione strumienie” 
[” A Frothy Stream”].

Ladislav Volko, a sociologist, university teacher, 
diplomat and former ambassador of the Slovak Re-
public to India, as he says himself” is a Slovak and 
Polish poet, or perhaps a Polish and Slovak poet. [..] 
For the tool of the poet is language and what is linked 
with language – culture, art, history and above all the 
transfer of values, life itself.”. We have included in the 
annual several of the works which the author present-
ed during the conference.

This conference, as rich and diverse in topics 
as the very culture of the borderlands, was closed 
by a series of presentations dedicated to Romani 
culture. Adam Bartosz, the director of the Regional 
Museum in Tarnów, noted specialist in Romani stu-
dies and coordinator of the first permanent exhibition 
in Europe dedicated to the history and culture of the 
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word – creating at the meeting point of different cul-
tures, whose symbols mix and interweave in his work, 
creating their own new values. [..] This peculiar cul-
tural syncretism is a permanent and distinctive fea-
ture of the musical style of Jan Kanty Pawluśkiewicz 
– in his work most often we can hear traces of his be-
loved Podhalan culture, but also Slovak, Hunga rian, 
Romani, Jewish, Spanish, south Slavic and even orien-
tal elements”. The annual includes this interesting 
presentation.

As part of the project, an illustrated album en-
titled” Nowy Targ: Scenes from a City of Two Cul-
tures”, by Anna Majorczyk, was published and pro-
moted on the 19th of April 2007. The album invites 
readers to travel back in time. The engravings, pic-
tures, old photographs and postcards included in it 
show Nowy Targ and its inhabitants from the end of 
the 18th century to the Second World War. Follow-
ing a trail of images from the past, the author con-
jures up antiquated stories and events, the atmos-
phere of bygone times and the colorful small-town 
reality whose character and image created the mate-
rial and spiritual culture of the Poles and Jews who 
peacefully coexisted here. The Jews have gone for 
good from Nowy Targ, their world destroyed by the 
events of the Second World War and the tragedy of 
the Holocaust. For many years, remembrance of the 
Jews of Nowy Targ was obscured by an understood, 
perhaps shameful, silence. Yet it is difficult to speak 
about old Nowy Targ without mentioning its Jewish 
citizens, neighbors, their different culture, language, 
clothing and daily rhythm dictated by the demands 
of their religion. The journey through old Nowy Targ 
starts with a series of romantic views with the Tatras 
in the background, and continues with walks through 
the square and backstreets of the town, pausing at the 
most interesting buildings. We visit historic churches, 
the synagogue and temples, and of course the famous 
Nowy Targ market. We are reminded of the important 
events in the history of the town as well as completely 
banal daily activities and affairs of the inhabitants of 
Nowy Targ, whose portraits end the story, covering 
more than 150 years. During this story-journey, the 
traces of the two cultures, immortalized in drawings 
and photographs, saved by fickle memory, reflections 
and document, interweave with each other, speak-
ing of the past of the town and of its inhabitants who 
passed one another on the streets, but who were unit-
ed by the common fortunes, poverty, happiness and 
sadness of daily life. The album, whose graphics were 

painstakingly edited by Kazimierz Gajewski, was pub-
lished by the Jacek Chmielewski Printing House in 
Warsaw. In the annual we include two reviews of the 
album, by Anna Szopińska and Wiesław A. Wójcik.

The project” A Meeting of the Seven Cultures 
of the Polish-Slovak Borderlands: From Ladislav 
Mednyánszky to Jan Kanty Pawluśkiewicz” carried 
out by the Euroregion Tatry showed the richness and 
diversity of the culture of our region. We are pleased 
that we have been able to maintain a high standard in 
our conferences and workshops, as well as in our artis-
tic presentations. The high level of interest among ex-
perts and the large number of publications regarding 
the individual events in the project have given us great 
satisfaction and have confirmed the need to continu-
ally present and popularize the great cultural heritage 
of the borderlands.

The Editors

Translation: Matthew Dundon
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