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„DOPÓKI SIŁ STARGANYCH STARCZY”
RZECZ O SZCZĘSNYM MORAWSKIM,
PATRONIE NAGRODY „SĄDECCZYZNA”
Przybyłem, zobaczyłem… zachwyciłem się, oddałem Ziemi Sądeckiej swój zapał
i trud – tak o sobie mógłby powiedzieć Szczęsny Morawski (1818–1898), patron Nagrody
„Sądecczyzna”. Urodził się w Rzeszowie, lata studenckie spędził we Lwowie i Wiedniu,
ale przez większą część dorosłego życia przebywał na Ziemi Sądeckiej, poświęcając
się badaniu jej historii, opisując piękno przyrody, zróżnicowanie społeczne i etnograficzne mieszkańców, dokumentując codzienne życie, angażując się w akcje kulturalne,
społeczne i polityczne. Przebywał w Kamionce Wielkiej, Stroniu, Świdniku, a od roku
18581 w Starym Sączu, formalnie przyjmując starosądeckie obywatelstwo w roku 1861.
Zamieszkał przy ulicy Brzezińskiej2, obecnie Szczęsnego Morawskiego, w budynku pod
numerem 5, na którym widnieje pamiątkowa tablica ufundowana przez Towarzystwo
Miłośników Starego Sącza.
Pamiątkowa tablica
zamieszczona na domu Szczęsnego Morawskiego
przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza,
fot. Agata Tobiasz

Dom Szczęsnego Morawskiego w Starym Sączu, ul. Szczęsnego Morawskiego 5, fot. Agata Tobiasz
1

2

Julian Dybiec, Stary Sącz w epoce autonomicznej (1860–1918), [w:] Historia Starego Sącza od czasów
najdawniejszych do 1939 roku, pod red. Henryka Barycza, Stary Sącz 2007, s. 303.
Henryk Barycz, Zbiór ocalałych resztek listów do Szczęsnego Morawskiego z lat 1852–1897, „Rocznik
Sądecki” 1949, t. 2, s. 279.
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Wywodził się z rodziny mieszczańskiej. Miał zostać prawnikiem, a kierunek ten
prawdopodobnie wybrał z rozsądku, bo mocno pociągało go malarstwo. Równocześnie
z prawem zgłębiał więc tajniki sztuki plastycznej, pobierając naukę u wybitnego lwowskiego artysty Jana Maszkowskiego. Po ukończeniu drugiego roku prawa wyjechał do
Wiednia, gdzie zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych. W 1843 roku wrócił do kraju
i zaczął pracę jako konserwator rycin z kolekcji Aleksandra Batowskiego w Odnowie.
W 1847 roku został kustoszem zbiorów muzealnych w Zakładzie Ossolińskich we Lwowie. Był to okres wyjątkowo korzystny dla jego rozwoju intelektualnego i artystycznego.
Opiekował się zbiorami, wertował rękopisy, debiutował jako pisarz, archeolog, krytyk,
malarz, historyk, a jednocześnie był aktywnym uczestnikiem lwowskiego życia kulturalnego i towarzyskiego3. I właśnie wtedy, gdy wykazał się talentem w wielu dziedzinach i kształtował swoją drogę artystyczną i naukową, został zwolniony z Ossolineum.
Henryk Barycz, wybitny badacz życia i twórczości Morawskiego, przypuszcza, że
prawdopodobnym powodem zwolnienia go w połowie roku 1851 była zmiana polityki
władz austriackich po klęsce Wiosny Ludów i usuwanie z urzędów wszystkich Polaków
myślących i czujących „narodowo”4.
Po utracie pracy Morawski jeszcze rok mieszkał we Lwowie, który, nagle zachorowawszy, opuścił w połowie 1852 roku. Wrócił do rodziców do Rzeszowa. Tu do cierpień
fizycznych dołączyły zaburzenia depresyjne, „powodując niemożność podjęcia jakichkolwiek zajęć (…). Dla rekonwalescencji udał się do swego brata Adama, właściciela
górskiej wioski Kamionka Wielka pod Nowym Sączem. Nowy kraj, ludzie i stosunki
spodobały mu się”5. Miała to być krótka przerwa, po której planował powrót do Lwowa.
Z pewnością nie przypuszczał, że z Sądecczyzną zwiąże się na czterdzieści sześć lat,
opiewając ją piórem, badając historię i walcząc o zachowanie znajdujących się tu zabytków. Swój dorobek i ogromne zaangażowanie sam ocenił, pisząc: „Praca bez oglądania
się na nic była moim zadaniem i jest, o ile sił starganych starczy”6. A w innym miejscu
dodał: „Dokazałem więcej niż cała Galicja mecenasowska…”7.
Morawski cieszył się dużym uznaniem, sławą i autorytetem u współczesnych, czego
dowodzi korespondencja prowadzona z uczonymi, artystami, wydawcami, arystokratami,
czytelnikami… Listy pisane do niego, w liczbie 192 sztuk, zdeponowane w Bibliotece
Ordynacji Krasińskich w Warszawie, spłonęły w 1944 roku. Na szczęście Barycz dokonał
przed wojną odpisów 112 z nich i te się zachowały8. Stanowią świadectwo, jak wielu
wydawców zabiegało u Morawskiego o artykuły (redakcje „Czasu”, „Biblioteki Polskiej”,
„Dziennika Literackiego”, „Nowin”, „Kaliny”, „Niewiasty”, „Rocznika Samborskiego”,
3

4
5
6

7
8

Tenże, Szczęsny Morawski regionalista sądecki, [w tegoż:] Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych
galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w., Kraków 1963, t. 1, s. 325–326.
Tamże, s. 343.
Tamże, s. 345.
Henryk Barycz, Z korespondencji Szczęsnego Morawskiego, „Rocznik Sądecki” 1974–1977, t. 15/16,
s. 360.
Tamże, s. 357.
Henryk Barycz, Zbiór ocalałych resztek listów do Szczęsnego Morawskiego, dz. cyt., s. 299.
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„Zdrojowiska”), jakie znane osobistości namawiały go publikowania dzieł (Józef Ignacy
Kraszewski, Karol Estreicher) i do współpracy (Kazimierz Władysław Wójcicki przy
powstawaniu Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda). Józef Szalay, właściciel Szczawnicy, zamówił u niego tekst towarzyszący obrazom promującym uzdrowisko. Lucjan Siemieński, koordynujący to wydawnictwo, podkreślał w liście do Morawskiego, że adresat
posiada wyjątkowe kwalifikacje do podjęcia tego zadania: „Jeżeli nie masz roboty, weź
się zaraz, a gorąco do opisu rycin przy Album szczawnickim. Znasz ten kraj, jak mało
kto, znasz lud, znasz historią, więc pisz”9 (list z 1856 roku). Wielu uczonych, zwłaszcza
historyków, prosiło Morawskiego o pomoc w rozwiązaniu wątpliwości podczas pisania
swoich prac, np. Franciszek Piekosiński, Tadeusz Wojciechowski, Józef Łepkowski, Jan
Sygański. Z prośbą o wskazówki, jako do profesjonalisty obznajomionego z zawartością
archiwów, zwracali się do niego nawet zwykli ludzie, poszukujący informacji heraldycznych o swoich rodzinach (np. Bolesław Rupniewski, list z 1866 roku).
Dla licznych artystów autor Sądecczyzny był też inspiratorem. Już pierwszy wydany
przez niego zbiór dokumentów pt. Materiały do konfederacji barskiej (1851) stał się zachętą do podjęcia tego tematu przez malarzy i pisarzy. Aleksander Raczyński, podobnie
jak Morawski uczeń Jana Maszkowskiego, namalował Biwak konfederacji barskiej10.
Kornel Ujejski napisał wiersz pt. Konfederat. Natomiast Zygmunt Kaczkowski zainicjował cykl gawęd Ostatni z Nieczujów i stworzył Anuncjatę. Powieść historyczną z czasów
konfederacji barskiej. Sam Morawski wykorzystał ten temat w utworze pt. Pobitna pod
Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z r. 1769. Pod wpływem
innego szkicu sądeckiego regionalisty pt. Szwedzi w Nowym Sączu powstało Dziewczę
z Sącza Mieczysława Romanowskiego, poemat opiewający walkę sądeckich mieszczan
i okolicznego ludu ze Szwedami.

Szczęsny Morawski.
Fotografia zamieszczona (łącznie z podpisem Morawskiego)
w dziele Arianie polscy, Lwów 1906
9
10

Tamże, s. 309.
Tamże, s. 269. Obraz znajduje się w Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce.
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Ilustracją niezwykłej popularności pisarza niech będzie zamieszczona w 1866 roku
w „Tygodniku Ilustrowanym” korespondencja, której autor uczynił z Morawskiego
niemalże drogowskaz dla kuracjuszy przemierzających drogę między kurortami w Krynicy i Szczawnicy, pisząc: „Chorzy obierają drogę na Sącz, jako miasto w punkcie
środkowym położone, odległe o sześć mil od Szczawnicy, a o pięć od Krynicy, lub też
na Stary Sącz, miejsce zamieszkania Szczęsnego Morawskiego, archeologa sandeckiego
i powieściopisarza”11.
Pod koniec życia sława Morawskiego trochę przygasła, a po śmierci jego zasługi
i utwory powoli poszły w zapomnienie. Wielokrotnie upominał się o przywrócenie mu
właściwej rangi Henryk Barycz, ukazując jego związki z Ziemią Sądecką i szczegółowo omawiając dzieła w publikacjach: Szczęsny Morawski i jego stosunki z Ossolineum, Szczęsny Morawski regionalista sądecki oraz w obszernych wstępach do zbiorów
listów pisanych do i przez Morawskiego. Hołd oddał Morawskiemu Józef Żurowski,
autor pozycji Skarby halsztackiego okresu z doliny Dunajca, dedykując mu swą pracę
i ukazując zasługi dla uchronienia przed rozproszeniem skarbów pozyskanych w czasie
wykopalisk. Pisali o nim również m.in. Franciszek Pajączkowski, Jan Rzońca, Leszek
Zakrzewski, Aleksander Krawczuk, Marcin Sepiał, Agata Tobiasz. Publikacje te jednak
nie dają pełnego, wyczerpującego oglądu bogatej, często pionierskiej pracy badawczej
i literackiej autora Sądecczyzny, czekającej wciąż na szczegółowe rozprawy i analizy.
Zadania tego nie ułatwia brak pełnej bibliografii utworów Morawskiego rozrzuconych po
dziewiętnastowiecznych, czasem trudno dostępnych, czasopismach. Inicjatywą zmierzającą do przywrócenia temu historykowi i badaczowi właściwej rangi jest przyznawana od
dziesięciu lat Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę odkrywającą
nowe karty historii Sądecczyzny. Należy również oczekiwać ciekawych pozycji poświęconych Morawskiemu w przypadającą w przyszłym roku (2018) dwusetną rocznicę jego
urodzin i sto dwudziestą rocznicę śmierci.
Gothilf Kohn, wieloletni wydawca szkiców Morawskiego, dwa lata po śmierci pisarza
zamieścił w redagowanym przez siebie „Zdrowiu. Ilustrowanym Roczniku Literackim”
sonet Ku czci jednego z naszych niezapomnianych zapomnianych, przedrukowany później we wstępie do Arian polskich. Pomimo niewielkiej wartości literackiej wiersza,
zasługuje on na uwagę ze względu na docenienie zasług sądeckiego regionalisty, przy
całej świadomości Kohna (o czym pisze on w artykule znajdującym się na następnych
stronach „Zdrowia”), że niektóre teorie Morawskiego, zwłaszcza wyłożone w Prasławianach i Prałotwie (1882) zagadnienia etymologiczno-językowe oraz hipotezy o wpływie
Fenicjan na kulturę pierwotnych Słowian, były „bałamutne i ryzykowne”12.
11
12

[Anonim], Krynica we wrześniu, „Tygodnik Ilustrowany” 1866, t. XIV, nr 365, s.139.
Henryk Barycz, Szczęsny Morawski, regionalista sądecki, dz. cyt., s. 373. Od lat siedemdziesiątych XIX
wieku Morawski interesował się problemem wpływów fenickich na ziemie polskie. Szukał śladów fenickich w języku polskim. Obecnie uważa się go za najbardziej zaangażowanego w Polsce „fenicjomana”.
Zob. Hieronim Kaczmarek, Manowce polskiej egiptologii XIX wieku. II. Szczęsny Morawski i jego „studia” nad starożytnym Egiptem, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 2004, t. 12, s. 286.
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Rok już minął jak Ciebie lud Twój złożył w grobie,
Trawa gęsto porosła na Twojej mogile,
A wspomnienia o Tobie żyją w pełnej sile,
I lud wdzięczny po śmierci wspomina o Tobie.
Stary Sącz jeszcze mówi o Twojej osobie,
Choć od zgonu Twojego chwil ubiegło tyle,
Boś Ty mu upamiętnił najszczytniejsze chwile,
Tyś się w jedno zżył z ludem w szczęść i nieszczęść dobie.
Dzieła Twoje uczone pójdą w zapomnienie:
O „Prałotwie” Twej badacz ledwie że wspomina,
„Sądecczyzna” już nawet blask swój dawny traci;
Ale lud Twój na wieki uczci Twoje cienie,
I Ojczyzna zasługi wspomni swego syna,
Który pracą przewodził szeregom współbraci13.

Kohn zaakcentował to, na co zwracali uwagę wszyscy badacze życia i twórczości
Szczęsnego Morawskiego – niezwykłą pracowitość oraz miłość do Ziemi Sądeckiej
i jej mieszkańców. Ponadto przy ocenie zasług Morawskiego pojawiały się następujące,
bardziej lub mniej patetyczne, warte odnotowania określenia: ten, „którego świat naukowy cenił i cenić nie przestanie” (Gothilf Kohn), „niestrudzony badacz i archeolog” (Jan
Sygański), „humorysta” (Karol Estreicher), gawędziarz, który „opowiadał z lubością
i zamiłowaniem” (Władysław Zawadzki), „sumienny i pracowity antykwarz-ikonograf”
(Franciszek Pajączkowski), „pionier krytyki artystycznej” i „szermierz idei ochrony
zabytków” (Henryk Barycz).

Malarz
Morawski porzucił studia prawnicze dla malarstwa, ale jako malarz sławy nie osiągnął.
Sztuce tej poświęcił się w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych XIX
wieku, najwyżej ceniąc malarstwo historyczne. Jako jeden z pierwszych wielokrotnie
pisał o potrzebie sięgania do tematów polskich, narodowych, m.in. w rozprawie Uwagi
nad wystawą obrazów malarzy krajowych we Lwowie roku 184714, zamieszczonej w „Bibliotece Naukowego Zakładu im. Ossolińskich”. Ubolewał, że na wspomnianej w tytule
wystawie nie ma dzieł historycznych, których autorami byliby malarze lwowscy. Wyjątek
stanowił Bolesław Chrobry w Kijowie Jana Maszkowskiego. Namawiał więc artystów
do podejmowania tematów historycznych i do gruntownego poznania dziejów Polski.
Oprócz wspomnianej relacji z wystawy pozostawił w rękopisie charakterystykę lwowGothilf Kohn, Ku czci jednego z naszych niezapomnianych zapomnianych. (Sonet.), „Zdrowie. Ilustrowany Rocznik Literacki”, Lwów, 1900, t. 1, s. 5.
14
Szczęsny Morawski, Uwagi nad wystawą obrazów malarzy krajowych we Lwowie roku 1847, „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich” 1847, t. 2, z. 2.
13
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skich malarzy, przygotowaną w 1849 roku dla Józefa Ignacego Kraszewskiego, a wydaną
pośmiertnie w 1913 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, pt. Malarze i rytownicy lwowscy
w roku 184915. Z prawdziwym poczuciem humoru, szczerze, a czasem ze szczyptą ironii
przedstawił lwowskich plastyków, zarzucając niektórym z nich lenistwo, brak wiedzy
historycznej, a nawet… pijaństwo, doceniając jednocześnie u innych ogromny talent,
wrażliwość plastyczną i pracowitość. Nie oszczędził również siebie, pisząc: „Ciałem
i duszą poświęca się historii polskiej. Jako na malarza umie już dość wiele, komponuje
nieźle, rysuje jako tako, ale co do malowania, to jeszcze babka na dwoje wróżyła. (…)
Rad maluje w większym formacie i dość dobry archeolog polski z niego, mianowicie co
do twarzy i ubiorów wojennych staropolskich”16.
Będąc miłośnikiem historii Morawski przyjął pseudonim artystyczny Cecora i po
tematy obrazów sięgał przede wszystkim do wieku XVII, przedstawiając walki z Tatarami i Turkami na płótnach: Sahajdaczny pod Szczepanowicami, Aleksander Morsztyn
łowiący na arkan Tatara, Zienowicz pod Chocimiem, Czambuł tatarski, Po Tatarach, Kosz
tatarski za Bohem. Jest też autorem obrazów: Spotkanie Zebrzydowskiego z Zygmuntem III,
Jan III, Święta Trójca (w ołtarzu kościółka cmentarnego w Rzeszowie). Anonimowy
redaktor Arian polskich we wstępie wyliczył, że ponadto Morawski miał wykonane
ołówkiem, piórkiem, kredką i farbami liczne studia strojów, uzbrojenia wojsk polskich,
ruskich, rosyjskich i tatarskich, szkice fragmentów nagrobków, herbów, wykopalisk,
mapy zamków, portrety współczesnych postaci, m.in. lwowskich literatów, księgarzy,
konspiratorów, arystokratów. Jeśli chodzi o jego malarstwo, zapamiętany został właśnie
jako portrecista. Autor tekstu pt. Z przeszłości Lwowa, wspominając po pięćdziesięciu
latach w czasopiśmie „Lwowianin” (1898) egzekucję Teofila Wiśniowskiego i Józefa
Kapuścińskiego, nie omieszkał zanotować: „Obu skazańców szkicował malarz Morawski
[stojąc – A.T.] w oknie jednej z kamienic sąsiednich”17.
Prace swoje autor Sahajdacznego wystawiał we Lwowie i Krakowie, ale nie znalazły uznania i kupców. Wprawdzie jeszcze w 1852 roku anonimowy krytyk w recenzji
pt. Prace p[ana] Szczęsnego Morawskiego, zamieszczonej w „Dzienniku Literackim”,
chwalił go za podjęcie tematu historycznego, za detale wierne epoce oraz wyjątkową
pracowitość18, ale już w 1857 roku Lucjan Siemieński w jednym z listów donosił mu,
że obrazy jego nie znalazły nabywców na wystawie i radził: „Jeżeli Ci nie jest przykrą
prawda z ust moich, który kocham sztukę i artystów, to Ci wyznam szczerze, że Ci wiele
jeszcze trzeba pracować w rysunku i w kolorycie. Zwierzchnia szata dobra, myśl śmiała
i żywa, ale mało pod nim z natury, mało ideału. Krótko się wyrażam, ale spodziewam
się, że mnie rozumiesz”19.
Szczęsny Morawski, Malarze i rytownicy lwowscy w roku 1849, [do druku podał K. Bartoszewicz],
„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 47, s. 923–925.
16
Tamże, s. 925.
17
[Anonim], Z przeszłości Lwowa, „Lwowianin”, R. VII, 1898, nr 2, s. 16.
18
[Anonim], Prace p[ana] Szczęsnego Morawskiego, „Dziennik Literacki” 1852, nr 19, s. 151.
19
Henryk Barycz, Zbiór ocalałych resztek listów do Szczęsnego Morawskiego, dz. cyt., s. 314–315.
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Andrzej Towiański, rysunek Szczęsnego Morawskiego,
znajdujący się w „Szkicowniku rodziny Treterów”, s. 7; źródło POLONA BN

Morawski malował jeszcze w latach pięćdziesiątych XIX wieku, po przeprowadzce
w Sądeckie, ale powoli odchodził od malarstwa na rzecz literatury i historii. Nigdy jednak
nie przestały interesować go sprawy związane z historią sztuki i ochroną narodowych
pamiątek. Współpracował z Towarzystwem Naukowym Krakowskim przy organizowaniu
wystawy starożytności w Krakowie, na którą wysłał eksponaty ze swoich zbiorów i opisał
ją w szkicu O wystawie krakowskiej. Głos z prowincji (1858). Planował też w 1866 roku
założenie w Nowym Sączu muzeum regionalnego. Wiele artykułów poświęcił ochronie
sądeckich zabytków, zarówno tych architektonicznych, jak i dokumentów świeckich
i kościelnych. Są to teksty drukowane zwłaszcza w krakowskim „Czasie” w latach
1852–1862, m.in. Gród ś[w]. Kunegundy i groby Lipskich z Lipia (1855), Malarstwo
kościelne, starodawne i nowe (1857), Smutne dzieje archiwów naszych (1857), Szkoda
tych pamiątek! (1858), Badaczom i miłośnikom dziejów! (1859), Matki dziejów polskich
prośba do kuzyneczki cywilizacji zamieszkałej w Tarnowie (1860), Pamiątki starożytne
w Sądeczyźnie [!] przecież ocalone (1862). Śmiało za Baryczem można Morawskiego
nazwać społecznym konserwatorem zabytków, bo nie tylko ubolewał nad bezmyślnością
niszczących narodowe pamiątki inwestorów i wykonawców podczas remontów świątyń, ale nawoływał do utrzymania pierwotnego charakteru starych kościółków (m.in.
w Chomranicach i Przydonicy), do zachowania cennych zabytków i niezastępowania
ich współczesnym kiczem.

Pisarz
Morawski przestał malować na płótnie, ale jego wykształcenie plastyczne nieustannie
przebija z niezliczonych korespondencji, relacji oraz obrazków publikowanych w licznych
czasopismach, szczególnie w „Czasie”, „Telegrafie”, „Dzienniku Literackim”, „Kraju” czy
„Roczniku Samborskim”. Karol Estreicher w swoim szkicu Powieściopisarze w Galicji
zaliczył go „do lepszych powieściopisarzy w Galicji”20. Niejednokrotnie opisy sądeckiej
20

Karol Estreicher, Powieściopisarze w Galicji, „Biblioteka Warszawska” 1860, t. 1, s. 633.
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przyrody lub postaci przypominają dzieło malarskie, mistrzowsko skomponowane,
nasycone barwami, operujące światłocieniem, jak na przykład przedstawienie kuligu
zajeżdżającego przed dworek („Telegraf”, 1854), zimowego, beskidzkiego pejzażu
w pobliżu Krynicy („Kraj”, 1871) czy opis hrabiny B., podążającej konno tatrzańską
ścieżką („Dziennik Literacki”, 1867). Sądecczyzna w publikacjach Morawskiego ukazana jest najczęściej w konwencji arkadyjskiej, jako kraina piękna, niezwykle ukształtowana krajobrazowo, przesycona aromatem kwiatów i ziół, przepojona słonecznym
blaskiem, dostatnia w liczne wody mineralne, zamieszkana przez ludność zróżnicowaną
etnograficznie, bogata w zabytki materialne, pieśni, podania i legendy. Natura i historia
u Morawskiego są ze sobą zespolone, a ślady przeszłości, według pisarza, dodają tej
ziemi walorów. Ziemia Sądecka jest momentami wręcz sakralizowana poprzez ukazanie
znajdujących się tu licznych świątyń, kapliczek, krzyży i odbywających się nabożeństw.
Patrząc na piękno sądeckiej przyrody Morawski niejednokrotnie wzdychał: „Hej! miły
Boże! jakaż to wielka moc Twoja!... jakaż cudna ta przyroda Twoja!... jakież śliczne to
Pogórze nasze!...”21.
Jak bardzo wykształcenie plastyczne i malarska wrażliwość były ważne w postrzeganiu
świata przez sądeckiego regionalistę, niech zaświadczy fragment jego relacji z wyprawy
w Tatry pt. Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – Do Piącistawów22. Autor wspomina, że
razem z napotkanymi na szlaku turystami z Krakowa oraz z góralskimi przewodnikami
zatrzymał się, by „w sposób malarski” kontemplować niezwykły pejzaż: „Podziwiamy
w zachwyceniu na wąziutkim grzbiecie góry! (…) Patrzymy po malarsku, w okrak lub
pod ramię zgięte… z początku [krakowscy turyści – A.T.] myślą, że to kpina lub żart…
dalej próbują, podziwiają, unoszą się nad widokiem. Górale tylko wahają się z obawy
śmieszności. Objaśniam ich, że w tej niezwykłej postawie patrzy człek częścią źrenicy,
która zakryta powieką wierzchnią nie utraciła nic z swej pierwotnej przezroczystości
i siły, nie zużyła się światłem i wysileniem, więc człek przez tę cząstkę widzi świat, jak
go widział w dzieciństwie. Pojmują rozumowanie, próbują i nuż narzekać, że się postarzeli głuptakami, nie wiedząc, jak się patrzeć na ten świat boski…”23.
Inną cechą pisarstwa Morawskiego jest realizm. Zadziwia drobiazgowość w opisie
przyrody i ludzi. W setkach korespondencji autor Obrazków sielskich z Sandeckiego
wymienił kilkadziesiąt nazw własnych z obszaru Ziemi Sądeckiej, jakby zależało mu na
pełnym spisie wiosek i miasteczek, górskich szczytów, rzek, potoków… Szczegółowo
odnotował elementy sądeckiej przyrody, wyliczając żyjące tu ptaki, owady, ryby, mięczaki, dzikie i domowe zwierzęta, kwiaty, zioła, trawy, krzewy, chwasty, drzewa, rośliny
uprawne… Wykazał się mistrzostwem w opisie stroju i charakteru mieszkańców wsi
Słowikowa (Obrazek sielski z Sandeckiego, 1855), w przedstawieniu pani Rzemieńskiej
(Reorganizacja małżeństwa, 1856) czy wójtowej Filipowiczowej (Wyprawa na jarmark
Szczęsny Morawski, Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – Do Piącistawów, „Dziennik Literacki”, Lwów
1866, nr 51, s. 809.
22
„Piącistawy” – Dolina Pięciu Stawów w polskich Tatrach Wysokich.
23
Szczęsny Morawski, Wycieczki w góry i lasy, dz. cyt., s. 809.
21
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do Sadogóry, 1856). Omówił mieszkające na Sądecczyźnie grupy wyznaniowe i etniczne.
Dał przykłady zabobonnych praktyk przemieszanych z powierzchowną religijnością,
pijaństwa, rozpusty, zacofania w sposobie uprawiania roli i wszechogarniającego galicyjską wieś lenistwa i nieróbstwa.
Dostrzegany i pozytywnie oceniany przez krytyków literackich był również komizm
wszechobecny w twórczości Morawskiego. Docenił go i Estreicher, pisząc: „[Morawski]
występuje jako oryginalny, jowialny, charakterystyczny pisarz. (…) styl chropawy,
łamiący się, urywany, nie zaleca się czystością lub wygładzeniem, a jednak, cokolwiek
napisze, czytać to można z zajęciem. (…) zasłużył na figurowanie w dziejach naszego
piśmiennictwa jako humorysta”24. Rys humorysty jest typowy nie tylko dla pisarstwa
Morawskiego, ale i dla jego osobowości. Estreicher tak dopełnia obrazu twórcy: „Wygląda on na osobę, która opowiada poważnie z miną obojętną, lecz w sposób wywołujący
uśmiech na usta. Widać nie szuka dowcipu, nie sili się, ale dowcip sam jakoś pod myśl
narzuca się mimo wiedzy”25.
Ważnym elementem pisarstwa Morawskiego obok plastyczności, realizmu i komizmu jest propagowanie tego, co rodzime, polskie, a ośmieszanie cudzoziemszczyzny.
Dlatego od swego debiutu literackiego w 1848 roku aż po ostatnie powieści drukowane
w roku 1894 podejmował tematy patriotyczne. Zaczął od powstania listopadowego
(Małanka, „Dziennik Mód Paryskich”, 1848), poprzez konfederację barską (Pobitna pod
Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z r. 1769, „Tygodnik
Lwowski”, 1850; wydanie pełne książkowe: Kraków, 1864), sięgając pod koniec życia
do utworów o tematyce starożytnej: Po jantar (bursztyn). Wyprawa rzymska do ujścia
Wisły z rozkazu cezara Nerona (Kraków, 1894), Perepietyha (Prześpiewna) kniahini na
Ukrainie (Kraków, 1894).
Morawski posługiwał się w swoich utworach językiem archaicznym z punktu widzenia nie tylko obecnych, ale i ówczesnych czytelników. Archaizację tę współcześni
często ganili26, a obecnie lektura jego tekstów jest dość trudna z powodu nagromadzenia wyrazów, których znaczenia należy szukać w słowniku staropolskim czy Lindego
(zapałowe przepaski, pawołoczna szata). Analizując prywatne listy autora Sądecczyzny,
pisane językiem nowocześniejszym, można wyciągnąć wniosek, że archaizacja była
środkiem celowo wybranym przez pisarza jeszcze w latach czterdziestych XIX wieku.
Typowe dla Morawskiego są również wyrazy złożone (wartogłowy, czarnobiodrzaty),
zdrobnienia (smużki, dolinka, proroczek), gwaryzmy (paskudowanie – drobne kradzieże,
dziopa – dziewczyna) i wplatanie przysłów (Pieczone gołąbki nie lecą do gąbki – więc
też i oświata; Całą noc spałem jak mysz na bębnie). Zwraca również uwagę specyficzna
interpunkcja stosowana przez twórcę. Narzekał na nią bardzo wydawca „Rocznika Samborskiego”, Kohn, wspominając: „(…) nie znosił tego, aby jakiekolwiek jego słowo lub
wyraz zmieniono w druku albo żeby mu przeinaczono pisownię, która nieraz była wprost
Karol Estreicher, Powieściopisarze w Galicji, dz. cyt., s. 634.
Tamże.
26
Listy Lucjana Siemieńskiego z 1856 r.
24
25
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niemożebną, gdyż miewał zwyczaj wszystko przepełniać dwukropkami i wykrzyknikami
tam nawet, gdzie ani gramatyka, ani logika tego nie wymagała (…)”27.
Jako ciekawostkę należy odnotować również i to, że Morawski publikował (bardzo
rzadko) wiersze, np. Pudłowanie (o polowaniu), Z pamiętnika (o wiośnie). Miał też
łatwość rymowania, co wykorzystał pełniąc wielokrotnie zaszczytną, odpowiedzialną
i trudną funkcję starosty podczas kuligów, wygłaszając powitalne oraz pożegnalne oracje,
wyróżniające się oryginalnością, humorem, znajomością życia prywatnego i sposobu
gospodarowania szlachty („Telegraf”, 1854).

Historyk i archeolog
Morawski znany jest przede wszystkim jako historyk, archeolog i zbieracz dawnych
dokumentów, których szukał w rozlicznych archiwach. Jego najwartościowszym dziełem
jest dwutomowa Sądecczyzna (Kraków, t. 1 w 1863 r., t. 2 w 1865 r.), omawiająca historię
regionu do końca panowania Jagiellonów. Poza tym interesowały go czasy konfederacji
barskiej, dzieje arianizmu, historia zbójnictwa, losy Kostki-Napierskiego i czasy potopu szwedzkiego. Zebrał wiele archiwaliów, ale nie wszystkie udało mu się opracować
i wydać. Ważną pozycją są Materiały do konfederacji barskiej (Lwów, 1851) i Arianie
polscy (wydanie pośmiertne: Lwów, 1906, dodatek wydany w roku 1908). Ponadto opublikował kilka dłuższych szkiców historycznych w „Czasie” (Szwedzi w Nowym Sączu,
1859) oraz w „Roczniku Samborskim” (Janiczary sławiańskie [!] i branki, 1887/88;
Podgórzanie wojownicy, 1889/90; Z czasów Chmielnickiego i Szwedów, 1892; Zbójce
na Węgrzech, 1893/94; Różnowierce w Polsce, 1894/95).
Oprócz dzieł wydanych, najczęściej własnym
kosztem, pozostawił rękopisy oraz stosy wypisów,
notat, akta dotyczące rozbójnictwa, kradzieży na
Podhalu, najazdu szwedzkiego, a także różnorodne
dokumenty (księgi sądowe miejskie i wiejskie, kościelne, księgi rachunkowe) oraz przedmioty kultury
materialnej, głównie z zakresu prehistorii. Zbiory
te różnymi drogami dostały się m.in. do Zakładu
Prehistorycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu czy do zbiorów Biblioteki Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie28.
Rysunek Szczęsnego Morawskiego:
Stanisław Żółkiewski, Kanclerz i hetman wielki koronny, poległy pod
Cecorą 1620. (Z posągu marmurowego w kościele farnym w Żółkwi) /
ryt. na drzewie F. Ks. Bełdowski; źródło POLONA BN
27
28

Gothilf Kohn, Ku czci jednego z naszych niezapomnianych zapomnianych, dz. cyt., s. 10.
Henryk Barycz, Szczęsny Morawski regionalista sądecki, dz. cyt., s. 334, s. 377–378; tenże, Szczęsny
Morawski i jego stosunki z Ossolineum, Wrocław 1957, s. 78–79.
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Prowadził też prace wykopaliskowe, szczególnie rozwinięte w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Kopał w Świdniku, w Dąbrówce, w Lipiu koło Starego Sącza. Sprawozdania z badań archeologicznych przedstawiał Komisji Archeologicznej Akademii
Umiejętności. Nie zyskał nimi sławy, a nawet naraził się na krytykę za propagowaną
w nich teorię fenicjanizmu. Dopiero Józef Żurowski na początku XX wieku docenił
wartość tych rozpraw, opracowując znaleziska z epoki żelaznej i związek doliny Dunajca
z osadnictwem przedhistorycznym. W szkicu Skarby halsztackiego okresu z doliny Dunajca wykorzystał przedstawioną przez Morawskiego historię wykopaliska w Świdniku
w 1868 roku oraz opisy i ilustracje odnalezionych przedmiotów. Następująco ocenił
archeologiczny wysiłek sądeckiego regionalisty: „Podaje jednak Morawski w Asance
[pracy przedłożonej Komisji Archeologicznej – A.T.] historię wykopaliska, opisy oraz
ilustracje niektórych zabytków ze Świdnika, także przebieg własnych poszukiwań terenowych prowadzonych na miejscu znalezienia skarbu. Wiadomości te podane są sumiennie.
Na podstawie tych opisów zabytków i ich podobizn można było obecnie ustalić zawartość
skarbu. (…) Należy się więc Morawskiemu prawdziwa wdzięczność tym bardziej, że
wykopalisko ze Świdnika nie było jedynym, które ocalił i opisał. Z kart pisanych przez
naszego autora przebija serdeczne umiłowanie przedmiotu i troska o brak należytej
opieki nad zabytkami i zrozumienia ich wartości naukowej wśród społeczeństwa. Choć
wielekroć naiwny i w krytycznej ocenie wykopalisk współczesnym w niejednym nie
dorównywał, przecież ratując je od zagłady zasłużył się polskiej prehistorii. Gdyby pod
tym względem więcej było mu podobnych, ileż zabytków uszłoby zagłady”29.

Portret Szczęsnego Morawskiego w ubiorze powstańca styczniowego,
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Starym Sączu
29

Józef Żurowski, Skarby halsztackiego okresu z doliny Dunajca, Kraków 1927, s. 5.
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Patriotyzm i zaangażowanie Morawskiego w sprawy polskie nie dotyczyły jedynie
niwy naukowej i publicystycznej. W 1848 roku był członkiem Gwardii Narodowej oraz
współpracował z Aleksandrem Batowskim, prezesem Centralnej Rady Narodowej,
wykonując czynności kancelaryjne i dokumentacyjne30. Działał też „czynnie w organizacji przedpowstaniowej (Ława Sądecka) i powstańczej w latach 1862–1864 na terenie
obwodu sądeckiego przy zbieraniu podatku narodowego i werbowaniu ochotników”31.
Był również aktywny społecznie – pełnił funkcję radnego starosądeckiego. Przy jego
poparciu w pierwszych wyborach do sejmu krajowego w roku 1861 wybrano na posła
starosądeckiego mieszczanina Michała Kmietowicza32.
W swoich pracach, nie tylko historycznych, niejednokrotnie dawał wykładnię swej
historiozofii, którą można by zamknąć w cytacie z Sądecczyzny: „Dokąd Polska poczci
wrodzone swe cnoty narodowe, dokąd łono matek polskich nie wymarni tych pięknych
przymiotów, któremi gdyby kwiaty rajskiemi Bóg serca i umysły niemowląt ich uwieńczył
i anielsko przyozdobił: – dotąd żadna potęga moralna, żadna obca siła, nie przełamie siły
narodu! – dotąd Polska po staremu musi żyć życiem własnem, musi kwitnąć kwiatem
sławy, bo prawdy narodowości naszej polskiej nie są w sprzeczności z prawdami Boga!”33

Portret Szczęsnego Morawskiego
(„Zdrowie. Ilustrowany Rocznik Literacki”, Lwów 1900, t. 1, s. 2)

Henryk Barycz, Rzeszowianin – Szczęsny Morawski. 15.V.1818–10.IV.1898, Rzeszów 2002, wyd. II poprawione, s. 10.
31
Tamże.
32
Julian Dybiec, Stary Sącz w epoce autonomicznej, dz. cyt., s. 236.
33
Szczęsny Morawski, Sądecczyzna, Kraków 1863, t. 1, s. 205.
30
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Wędrowiec
Szukając archiwaliów Morawski schodził całą Ziemię Sądecką. Później mógł tę
znajomość terenu, miasteczek i wiosek wykorzystać w publicystyce, m.in. w Obrazkach
miast i miasteczek niektórych („Dziennik Literacki”, 1866). Był też miłośnikiem górskich
wędrówek o charakterze nie tylko poznawczym, ale i rekreacyjnym oraz zdrowotnym.
Pamiętajmy, że w 1852 roku Morawski przyjechał w góry „umierać”34 i do końca życia
borykał się, o czym wspomina w listach i relacjach, z dolegliwościami woreczka żółciowego, z gośćcem oraz kłopotami ze wzrokiem. Dzięki pieszym wycieczkom wrócił do
zdrowia. Tak o tym mówił do Stanisława Olexego, lekarza zdrojowego w Krościenku:
„Pomnij, co ja się to naskawęczał, przyjechawszy w góry umierać! Już mnie przecie
umorzyli raz i nekrolog (nawet dość życzliwy) wypisali w »Czasie«... a ja porzuciwszy
waszą kuchnią łacińską, i nawet deptaki35 wasze kąpielne, dopiero gdym jął chodząc
i jeżdżąc po górach w pocie czoła popijać słonawą Cykiełkę, a po niej zwykłą wodę
z źródeł i krynic tatrzańskich; sam patrzałeś, jak wyzdrowiałem, bez was lekarzy!...”36
Wędrował więc po Beskidach, Pieninach i Tatrach. Znajomość Pienin wykorzystał
przy pisaniu tekstu do wydawnictwa Szalaya pt. Album szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca w dwudziestu czterech widokach rysowane z natury (Kraków, 1858), gdzie
obok danych geologicznych, historycznych, topograficznych czy legend o św. Kindze,
opisał niezwykły spływ Dunajcem.
Zrelacjonował też wyprawy odbywane w towarzystwie swego przyjaciela Wawrzyńca
Firganka, nadleśniczego ze Starego Sącza. Wycieczek tych było wiele, a zostały relacje
z trzech z nich: w Beskid Żywiecki (Wyprawa do Żywca na zjazd drużyny leśniczej galicyjskiej r. 1865, „Czas”, 1865) oraz w Beskid Sądecki i w Beskid Niski (W góry i lasy,
„Rocznik Samborski”, 1891). Morawski nie ukrywał swojego zachwytu wzorowym
zagospodarowaniem żywieckich dóbr leśnych i sprawozdanie z wyprawy do Żywca
zakończył westchnieniem: „Daj Boże tej krainie cichej [Sądecczyźnie – A.T.], by się
w niej krzewiło gospodarstwo jak w Żywieczyźnie [!]”37. Jako pierwszy przedstawił też
szczegółowo Beskid Sądecki, zwłaszcza wędrówkę na Pustą Wielką i Runek. Opisał również panoramę z Wierchu nad Kamieniem, skąd podziwiał malownicze wioski leżące nad
Kamienicą, Nawojową oraz Nowy Sącz. Opowiedział także o spotkanych w Beskidach
ludziach, przeżytych przygodach i widzianej przyrodzie.
Mimo że Morawski nie jest wymieniany w literaturze tatrzańskiej wśród podróżników odkrywających Tatry38, odbył i opisał w latach sześćdziesiątych trzy wyprawy: do
List do J. I. Kraszewskiego z 1867 r.
Przypis Szczęsnego Morawskiego: „Józef Niwicki, dziedzic Kierlikówki w Bocheńskim, zmierziwszy
sobie ciasną przechadzkę u źródeł szczawnickich wyższych, przyrównał [ją – A.T.] do młyna końskiego
deptanego. Pochwycili to drudzy i odtąd przechadzki przy źródłach ogółem zwą: deptakami”.
36
Szczęsny Morawski, Góry i lasy. W Tatry – Na szczyt Łomnicy, [w tegoż:] Światek Boży i życie na nim,
Rzeszów 1871, s. 66–67.
37
Szczęsny Morawski, Wyprawa do Żywca na zjazd drużyny leśniczej r. 1865, „Czas” 1865, nr 224, s. 3.
38
Nie wspomina o nim Jacek Kolbuszewski w swojej monumentalnej publikacji Tatry w literaturze polskiej 1805–1939 (Kraków, 1982), nie został też odnotowany w Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej Zofii
Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Paryskiego (Poronin, 1995).
34
35
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Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów, do Czarnego Stawu oraz na Łomnicę. Relacje te
zamieścił w „Dzienniku Literackim” (1866, 1867) oraz w zbiorze esejów Światek Boży
i życie na nim (Rzeszów, 1871). Informują one o sposobie podróżowania, o wynajmowanych przewodnikach, perypetiach w czasie wycieczek, zawierają opisy przyrody tatrzańskiej i są świadectwem profesjonalnego podejścia Morawskiego do górskich wypraw.

***
Dopóki sił starganych starczyło, Szczęsny Morawski pracował dla Sądecczyzny
pisząc, wydając, badając, szperając, zbierając, a nawet kopiąc. Nie dorobił się majątku
ani nie założył rodziny. Należy do grona tych postaci w historii XIX-wiecznej Polski, dla
których najwyższą wartością było dobro ojczyzny i które często nie tylko nie zarabiały
na swojej badawczej działalności, ale dokładały do niej prywatne pieniądze.
Na koniec oddajmy jeszcze raz głos Kohnowi, opisującemu ostatnie chwile sądeckiego
regionalisty:
„Umarł Szczęsny Morawski w Starym Sączu 10 kwietnia 1898 r. w samą niedzielę
wielkanocną. Zgon jego budujący był; nie było to dzikie pasowanie się zuchwalca tytana
ze swoim Bogiem ni też złorzeczenie śmiertelnika przeciwko Twórcy wszechrzeczy, ale
zgon człowieka filozofa i mędrca, który się pojednał z swoim Twórcą i swoimi bliźnimi
i pojednany, opromieniony pogodą niebieską, umiera.
Pogrzeb odbył się, według informacyj udzielonych mi przez jego sąsiadkę, pannę
Wandę z Dembowej Góry Dębowską, w Starym Sączu dnia 12 kwietnia 1898 [roku] przy
licznym udziale publiczności. Ks. Stanisław Załęski z zakonu Ojców Jezuitów, osobisty
przyjaciel zmarłego, prowadził kondukt na cmentarz i uczcił pamięć śp. Szczęsnego
piękną przemową”39.

Grób Szczęsnego Morawskiego na cmentarzu w Starym Sączu, fot. Agata Tobiasz
39

Gothilf Kohn, Ku czci jednego z naszych niezapomnianych zapomnianych, dz. cyt., s. 17.

„Dopóki sił starganych starczy”. Rzecz o Szczęsnym Morawskim, patronie Nagrody „Sądecczyzna”
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Od redakcji:
Agata Tobiasz jest historykiem literatury i pedagogiem.
Ukończyła II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu,
Katolicki Uniwersytet Lubelski (polonistyka) i Papieską
Akademię Teologiczną (dziennikarstwo). Obroniła magisterium z poezji Stanisława Barańczaka i Adama Zagajewskiego. Odbyła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim pod kierunkiem prof. Józefa Ferta; obroniła dysertację Podróże po Sądecczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku.
Jest autorką kilkudziesięciu rozpraw podejmujących tematykę
twórców i dzieł związanych z Sądecczyzną (m.in. o Szczęsnym Morawskim, Józefie Łepkowskim, Boguszu Zygmuncie
Stęczyńskim, Żegocie Paulim, Ludwiku Zejsznerze, Wojciechu Gersonie, Józefie Śmigielskiej). Przez wiele lat współpracowała z „Rocznikiem
Sądeckim”, „Almanachem Muszyny”, „Zeszytami Sądecko-Spiskimi”, a od niedawna
również z „Wierchami”.

Strona tytułowa dzieła Szczęsnego Morawskiego Arianie polscy
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Strony tytułowe obu tomów dzieła Szczęsnego Morawskiego Sądecczyzna

Szkic zarysu ruin muszyńskiego zamku wykonany przez Szczęsnego Morawskiego,
zamieszczony w 1. tomie Sądecczyzny

