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STANISŁAW PIGOŃ.

UWAGI O GENEZIE I ZAKROJU „KOŚCIELISKA“ 
S. GOSZCZYŃSKIEGO.

To, co posiadamy z poematu Goszczyńskiego p. t. „Ko
ścielisko“, przedstawia się jak budowla niedokończona: jedna 
izba gotowa i m ieszkalna, na drugą zaledwie założona przycieś, 
i to na jakiś odmienny wymiar, nieopodal zaś trochę budulca, 
częściowo surowego, częściowo obrobionego, i to znowu w spo
sób niejednolity. Poeta ogłosiwszy „Sobótkę“, t. j. mianowicie 
pieśń I niewykończonego jeszcze utworu, — resztę: fragm enty 
poetyckie, tudzież notaty prozaiczne, zawierające szkic planu, 
przechowywał pilnie, w nadziei, że wróci kiedyś do dzieła i że 
zdoła je wykończyć. Nadziei tej nie zrzekł się do ostatnich 
lat życia. Jeszcze w grudniu 1873 r. pisał do K. Wł. Wójcic
kiego o tym poemacie : „W łaśnie pracuję n a d . . .  wykończeniem 
i zrobieniem całości, której „Sobótka“ jest tylko w stępem “ 
(rkp). Nie wykończył jednakowoż nigdy; kto wie, czy nawet 
w owym r. 1873 wyszedł poza zamiary powrotu do pracy po
etyckiej. Raz przerwany, czy wyczerpany, zapał twórczy nie 
buchnął ponownie płomieniem; budowla pozostała nieukoń- 
czona.

Kiedy i jak przystępow ał do niej poeta? Nie zostało to 
jeszcze ustalone z zupełną ścisłością. Można się spotkać ze 
zdaniem г), że stało się to w r. 1833, w rok po wyjeździe z Tatr. 
Twierdzenie to jednak jest mylne. Czas powstania utw oru 
przesunąć należy o rok wstecz. Pierwszą informację o pracy 
Goszczyńskiego nad poematem z motywów tatrzańskich czer
piemy z jego „Dziennika Podróży do Tatrów “. Mógłby wpraw
dzie mieć ktoś wątpliwość, czy „Dziennik“ ten, wydany, jak 
wiadomo, dopiero w r. 1853 i do tego w ydania niewątpliwie 
osobno opracowywany, może być autentycznem  źródłem wia-

’) Z d z i a r s k i  St . :  „Pierwiastek ludowy w poezji pol. XIX w .“. War
szawa 1901, str. 172.
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domości o r. 1832. Bliższe atoli porównanie jego tekstu  
ostatecznego z urywkam i drukowanemi po czasopismach 
z r. 1835x) dowodzi, że do wydania książkowego rozszerzał 
wprawdzie autor redakcję pierwotną (z r. 1832) ustępam i re- 
fleksyjnemi zwłaszcza, że w ten sposób podnosił poziom i zmie
niał oświetlenie dawnych swoich wrażeń, — jednakowoż danych 
faktycznych „Dziennika“ nie zmieniał. Nam zaś tutaj chodzi 
właśnie o takie dane faktyczne. Opierając się więc o „Dziennik 
Podróży“ przyjm ujemy, że poeta zaczął pracować nad „Koście
liskiem “ w Łopusznej, w czerwcu 1832 r. Rozwiódłszy się tam 
w dn. 29 czerwca szeroko o wielkich skarbach poetyczności, 
przechowujących się w przyrodzie i wśród ludu tatrzańskiego, 
utyskując, że „dotąd poezja nasza nie dotknęła tych okolic, 
nie położyła na nich tego uroku widomego, jaki np. w nowszych 
czasach rozlał W. Scott na góry swojej ojczyzny“, dodaje: 
„W iele na tem traci nasza sztuka, nasza literatura. — „Zaczynaj 
pierwszy pracę, do której innych pędzisz“, — może mi ktoś 
powiedzieć, i słusznie. Był to mój głos wewnętrzny, poszedłem 
za jego nakazem. Z a c z y n a m ,  a l e  w i e m  n a p r z ó d ,  że  n i e  
z d o b ę d ę  si<£ n a  w i ę c e j ,  j a k  n a  p r ó b k ę  n i e d o s k o 
n a ł ą “ 2).

Pisząc te słowa, m usiał był poeta rzeczywiście stać za
ledwie u początku swego nowego utw oru; z samem jego two
rzywem  nie był jeszcze zbyt ściśle obznajomiony. Przecież 
dopiero dn. 26 maja t. r. z opowieści starej góralki Plewiny 
objawił mu się w swem urocznem pięknie bajeczny świat Tatr, 
dawne i rozległe pokłady wierzeń ludowych w dziwa fanta
styczne, zaludniające przyrodę okoliczną. Przez dalszy ciąg 
pobytu na Podhalu pracow ał Goszczyński dalej nad poematem, 
zbierał do niego szczegóły, a co ważniejsza, — trw ał w jego 
atmosferze, poddany urokowi, ogarnięty entuzjazmem twórczym. 
Dn. 1 września t. r., przewidując, że mu przyjdzie w net roz
stać się z Tatrami, zapisuje w „Dzienniku“ : „Nie tracę ani 
jednego dnia, ani jednej chwili. Oglądam, czegom jeszcze nie 
widział, odwiedzam, com już poznał; zwracam na wszystkie 
strony oko, ucho i uwagę. Dusza moja nie zamyka się; wciąż 
daje się, lub przyjm uje; gromadzę do jej skarbca wszystko,

*) Zwłaszcza przekonywujące jest zestawienie z ustępami drukowanemi 
w „Muzeum Domowem“ (Warszawa, 1835), gdzie przedrukowano ustępy 
„Dziennika“ z „Ziewonji“, oraz z „Powsz. Pamiętnika Nauk i Umiej.“, atoli 
w redakcji odmiennej nieco, bliższej znacznie wydaniu z r. 1853, ponadto 
zaś podano ustępy nowe. Wydawca „Muzeum“ (F. S. Dmochowski) rozpo
rządzał najwyraźniej tekstem oryginalnym, dostarczonym przez autora z rę
kopisu. Jeżeli nie dla całości, to przynajmniej dla przeważnej większości 
„Dziennika“ trzeba w ięc przyjąć, że powstał on w r. 1832; bałamutne jest 
twierdzenie (Zdziarski St., 1. c. str. 171), że „został on napisany w okresie 
towianizm u“.

2) „Dziennik Podróży do Tatrów“, w „Dziełach Zbiorowych“ (D. Z.), 
III, str. 96.
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co mi się n a s trę c z a ... Pragnę zatrzymać, utrwalić tę chwilę, 
tak ważną dla m nie; ...p ragnąłbym  zdobyć się na jakąś pa
miątkę po niej, po tych miejscach, po życiu, którem  tu prze
pędził, — na owoce z tylu uczuć, wzruszeń, natchnień, przez 
które tu przeszedłem, które tu  odebrałem. Z a c z ą ł e m  j u ż  t o  
d z i e ł o ,  p r a c o w a ł e m  n a d  n i e m  c o k o l w i e k ;  mam ideę 
główną, mam główną osnowę, zbieram szczegóły, a im dalej 
zapuszczam się w pracę, tem więcej odkrywam bogactw, tem  
bardziej blask mię ich olśniewa. Do niektórych dostałem się, 
inne dopiero przeczuwam: leżą przed okiem ducha, jak te 
skarby w powieściach góralskich. U j ą ł e m  j u ż  w s ł o w a ,  c o  
m o g ł e m  u j ą ć .  Ale to na później; jest to mój skarb we
wnętrzny, dla mnie najcenniejszy“ *)·

Praca ta nie tajna była przyjaciołom poety ; wiedzieli 
oni, — czego autor w „Dzienniku“ nie powiedział wyraźnie, — 
że to praca nad „Kościeliskiem“. Dn. 3 października 1832 r. 
donosił A. Bielowski L. Nabielakowi: „Muszę Cię też w tem  
miejscu zawiadomić, że Sewer pisze teraz powieść wierszem 
pod tytułem  „Kościelisko“ z podań, które tego lata dały mu 
się zebrać w K arpatach“ 2). Po tej wzmiance cichną na kilka 
miesięcy wieści o „Kościelisku“. Goszczyński, oderwany od gór 
obowiązkiem pracy konspiracyjnej (wyjechał do Lwowa w pierw 
szych dniach listopada t. r.), najprawdopodobniaj przerwał na 
czas niejaki twórczość poetycką. Brakło na nią czasu i swo
body myśli. Dość przypomnieć, że jest to czas formowania 
Związku Dwudziestu jeden. Aż dopiero z początkiem 1833 r., 
w lutym czy marcu, chcąc przygotować coś do układanego 
wspólnie z Bielowskim I tomu „Ziewonji“, wraca do poematu, 
ale — wnosząc ze wzmianki w „Podróży Mojego Życia“, — 
zajmuje się tylko częścią jego, przysposabia do druku „So
bótkę“ 3). Jakoż istotnie pieśń ta ukazała się w I tomie „Zie
wonji“, wydanym w r. 1834.

A teraz, cóż pozostało z tej pracy paromiesięcznej ? Poza 
drukowaną „Sobótką“ (t. j. pieśnią I „Kościeliska“, jak to sam 
poeta zaznaczył w „Ziewonji“) zachował się w spuściźnie ręko
piśmiennej poety pokaźny fragm ent (raczej szereg fragm entów) 
pieśni dalszej, której, — idąc za notatką bibjograficzną samego 
poety, — damy ty tu ł „Grota Dziwożon“ ; pozatem posiadamy 
sporo notât prozaicznych, odnoszących się do u tw oru4). Bliższe

x) D. Z., III, str. 141.
2) Wł. Z a w a d z k i .  „Ludwik Nabielak, Lwów 1886, str, 48.
3) „Podróż Mojego Życia“, Wilno 1924, str. 76.
4) Rękopis (w archiwum rappersw.) przedstawia się jako fascykulik, 

złożony z jedenastu kartek, z których k. 1 i 11 stanowią całość i tworzą 
okładkę, k. 7—10 tworzą osobny zeszycik, złożony z dwóch półarkusików  
zgiętych; pozostaje karty luźne. Karty 2 — 6 zawierają notaty prozaiczne, 
przyczem treść ciągła pieśni drugiej i nast. zaczyna się od k. 4-ej. Karty 
7—10 i część 11 r. mieszczą tekst poetycki. Całość jest odpisem, zrobionym  
sumarycznie z jakiegoś bruljonu, niezupełnie uporządkowanego. Odpis do-
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wejrzenie w ów rękopis przekonywa, że zawiera on rzeczy 
niezupełnie jednorodne, ani jednoczesne. W rażenie gm atw aniny 
spotęgowane jest jeszcze tem, że m aterjał cały przepisany tu 
został bez należytego poprzedniego uporządkow ania. „Miałem 
w ręku, — pisze pierwszy wydawca fragm entów, Z. W asilew
ski, — narzucony na kilku k a rtk a c h ... plan poem atu „Koście
lisko“, plan niewykończony, przeryw any luźnem i notatkam i, 
pomysłami do scen, zdaje się, parokrotnie zm ieniany w robo
cie, przyczem autor nie wykreślał pomysłów zarzucanych. 
Widać, że poeta siedząc nad temi kartkam i, szukał kształtów 
dla zarysowującego się w wyobraźni poem atu i próbował po
mysłów na papierze: jak  się to zw iąże? Trudno się w tym 
planie p o łap a ć ...“ 1).

Mimo wszystko — spróbujm y.
Jeżeli o fragm ent poetycki chodzi, to poza drobnem i, luźno 

stojącemi urywkam i, można tam łatwo odróżnić trzy, z sobą 
jeszcze nie związane bezpośrednio ustępy. Pierwszy, najdłuższy 
(wierszy 195), podaje najprzód opis groty i zgrom adzenia dzi- 
wożon, naradzających się, co czynić wobec wtargnięcia w oko
lice tatrzańskie wojsk najezdniczych, poczem następuje tam 2) 
scena rozmowy między dziwożoną Kasią, a dawnym  jej ziem
skim kochankiem, zbójnikiem, który się był schronił na noc 
do tejże g ro ty ; dziwożoną wyrzutami i prośbą skłania zbójnika, 
by z gromadą swą wziął udział w walce górali z wdzierającym 
się wrogiem. Ustęp drugi (w. 27) zawiera przemówienie i auto
charakterystykę mnicha, trzeci wreszcie jest rodzajem dialogu 
dwóch niewymienionych osób, z których jedna pokazuje drugiej 
i opisuje rozciągające się widać przed ich oczyma szczyty Tatr.

Wśród notât prozaicznych zaś łatwo możemy odróżnić 
dwie grupy. Pierwszą stanowią zapiski różne, przepisane, a za
pewne i pisane, bez ładu i składu, zawierające szczegóły już 
to heraldyczne, już też etnologiczne, przeważnie zaś luźne rzuty 
pomysłów, tyczące treści planowanego poematu. W rękopisie 
obecnym wypełniają one karty  dw ie8). Do drugiej grupy za
liczamy treść pieśni dalszych „Kościeliska“, spisaną już syste
matycznie, mianowicie pieśni 2 —4 części pierwszej poematu, 
a z części drugiej treść jednej pieśni.

Zkolei interesuje nas wzajemny stosunek, zarówno chro

konany ręką Goszczyńskiego, zapewne w r. 1833. Wydawca rękopisu (zob. 
„Kurjer Warsz.“ Nr. 2 9 6 -2 9 8  z dn. 26—28/X 1900 r.; przedruk w D. Z II), po
opuszczał szereg ustępów w części prozaicznej, w części zaś poetyckiej 
w jednem miejscu zmienił układ urywków.

’) „Kurjer Warsz.“ Nr. 296 z dn. 26/X 1900 r.
-) Zaznaczyć należy, że tytuliki, jakie przegradzają tekst ten w w yda

niach dotychczasowych, pochodzą nie od poety, ale od pierwszego wydawcy ; 
w rękopisie tekst jest ciągły.

3) Wobec tego, że w wydaniach dotychczasowych tekst tej właśnie
części notât występuje zredukowany prawie o jednę trzecią, uważałem za
stosowne podać go tutaj w dodatku do rozprawki wiernie według rękopisu.
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nologiczny, jak i treściowy, wszystkich tych przekazanych pa- 
ralipomenów „Kościeliska“1. Spodziewamy się znaleźć w nich 
wskazówki i przesłanki, które nam będą pomocne przy rekon
strukcji genetycznej dzieła, ściśle mówiąc, rekostrukcji planu 
dzieła, w kolejnych etapach jego wykształcania się i rozra
stania. Że zaś o takiej rekonstrukcji można tu  słusznie i za
sadnie mówić, na to nas naprowadza chociażby przytoczony 
wyżej uryw ek z „Dziennika“. Poeta przyznaje tam wyraźnie, 
że im dalej zapuszczał się w pracę nad utworem, w świat jego 
tworzywa, tem więcej odkryw ał bogactw, a więc bogactwami 
tem i tem sowiciej w yposażał treść kształtującego się dzieła. 
Wnosić stąd wolno już zgóry, że treść ta, rosnąc w bogactwo 
motywów, przeistaczała się także w zakroju swym. Do jakiego 
zaś stopnia się to działo, o to pytać należy właśnie owych 
rękopiśm iennych pozostałości tekstu.

Już pierwszy wydawca fragm entów rękopiśmiennych, 
Z. W asilewski, zauw ażyłJ), że ustęp poetycki o grocie dziwożon 
powstał widocznie przed „Sobótką“. Podstawę do takiego twier
dzenia dał mu fakt, że w tekście tym główny bohater, zbójnik, 
nosi nazwisko Garasz, kiedy w drukowanej „Sobótce“ ta sama 
niewątpliwie osoba występuje jako Janosz. Spostrzeżenie chro
nologiczne jest trafne, choć argum ent w ysunięty nie ma mocy 
pierwszorzędnej. Różnica nazwań tłumaczyć się może nieko
niecznie tem, że poeta używa tutaj tego a tam innego nazwiska, 
ale i tem może, że podaje raz imię a raz nazwisko rodowe 
bohatera; z „Sobótki“ przecież wiemy, że śpiewak Ludek np. 
by ł również „z rodu Garoszów“, a więc że ród taki w owych 
stronach istniał. Niemniej prawdą jest, że tekst „Groty Dziwo
żon“ przekazuje nam istotnie dawniejszą, zapewne pierwotną 
koncepcję poematu, różną od tej, k tórą otrzym aliśm y w osta
tecznej, drukowanej redakcji „Sobótki“.

W zględem decydującym  o pierworództwie koncepcji, bę
dącej podwaliną fragm entu „Groty Dziwożon“, jest fakt, że 
pieśń ta zostata skom ponowana na tle w. XVII. Czas akcji 
„Sobótki“ zaznaczył sam poeta w jednym z przypisków („my
ślałem  o w. XIII“), a jeszcze wyraźniej we W stępie, ogłoszo
nym w „Ziewonji“, skąd wiemy, że powieść „odnosi się do 
czasów napadów tatarskich za Bolesława W stydliwego“ 2). 
Osnową poematu „Kościelisko“ miała być podług tego walka 
górali z Tataram i w w. XIII Tymczasem w „Grocie Dziwożon“ 
% Tatarach niema ani wzmianki, mowa zato, i to parokrotnie, 
o Szwedach, o groźnej ich broni palnej. „Nas pobudzili grzmo

‘) „Kurjer Warsz.“, Nr. 298 z dn. 28/Х 1900 r.
2) Wskazówka nieścisła; trzeci napad Tatarów, o który tutaj chodzi, 

był w r. 1287, t. j. za Leszka Czarnego. Wtedy to Tatarzy dotarli aż do 
Tatr, obiegli N. Sącz, ale poniósłszy porażkę, odstąpili. Morawski Sz., który 
przyjmuje całą opowieść o klęsce Tatarów w kościeliskiej dolinie, wiąże ją 
w łaśnie z r. 1287 („Sądecczyzna“, Kraków 1863, I 159).
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tem swoich gromów“ — mówią sobie o najeźdcach dziwożony; 
a dziwożona Kasia jeszcze wyraźniej wzywa Garasza: „Idź, 
gdzie Suderman wita piorunam i“.

Legenda ludowa, zasłyszana przez poetę wśród górali, 
mówiła o jakiejś dawnej wielkiej porażce wojsk najezdniczych, 
które się zapędziły w Tatry, ale co to byli za wrogowie, tego 
nie staw iała jasno. „Tę klęskę — notuje poeta w „Dzienniku“ — 
według jednej powieści mieli ponieść Szwedzi, według innej 
Tatarzy“ x). Sprawy tej nie można było też rozstrzygnąć, ucie
kając się o pomoc do historji. Ta bowiem wspomina o poraż
kach w tych stronach zarówno Tatarów w r. 1287, jak i Szwe
dów w r. 1655. Poeta mógł wybierać. W ybierał też, ale w wy
borze swym się w ahał; za podstawę akcji brał raz ten raz 
tam ten moment.

W edług tego orjentując się w gąszczu planów i szkiców, 
pozostałych w rękopisie, otrzymujemy pierwsze pewne princi
pium divisionis: w rozwoju koncepcji „Kościeliska“ możemy 
mianowicie wyróżnić dwie formacje: „szw edzką“ i „ta tarską“, 
jedną planowaną na tle w. XVII, drugą na tle w. XIII. Która 
z nich była wcześniejsza? Na to, sądzę, odpowiedź jest łatwa. 
Niewątpliwie ta, która zczasem została zarzucona, a zatem 
„szwedzka“. Oto pierwszy wniosek, do którego dochodzimy 
w naszych rozw ażaniach: Goszczyński chciał początkowo skom
ponować powieść swą na podłożu w. XVII, na tle panowania 
Jana Kazimierza, impuls do niej miał od wydarzenia mniej 
więcej tego, z którego później powstanie „Dziewczę z Sącza“ 
Romanowskiego. Od myśli tej poeta później odstąpił, czas akcji 
utworu swego cofnął o cztery wieki wstecz. — Prócz wspomnia
nych istniała jeszcze, — jak niebawem zobaczymy, — kon
cepcja trzecia, kompromisowa, usiłująca połączyć obie te for
macje w jedną, ale w dziejach formowania się poematu nie 
odegrała ona większej roli.

Mając tę wskazówkę w ręku, możemy teraz stosunkowo 
bez trudu wprowadzić ład w zachowaną pozostałość rękopi
śm ienną „Kościeliska“. W szczególności łatwo stwierdzić, że 
plany i notaty prozaiczne należą wszystkie do formacji drugiej ; 
o Szwedach niem a w nich ani wzmianki. Ponieważ nie wydaje 
się, żeby poeta, skoro tak skrupulatnie przechowywał i prze
pisywał sobie drobne nawet zapiski pomocnicze do tego poe
matu, miał jakąś ich część zarzucić czy zniszczyć, ponieważ 
zatem poza zachowanemi innych planów i szkiców najpewniej 
nie było, — możemy stąd wysnuć wniosek dalszy, że Go
szczyński zaczął tworzyć powieść tę odrazu w formie w ier
szowanej, że wizja poetycka wyrażać się zaczęła bezpośrednio 
w kształcie właściwym.

Spostrzeżenie takie nie jest bez znaczenia przy rozpatry

>) D. z ., III, 130.



I. ROZPRAWY. — Uwagi o genezie i zakroju „K ościeliska“ S. Goszczyńskiego. 29

waniu twórczości Goszczyńskiego, u którego proces realizacji 
natchnienia rzadko dokonywał się drogą spontanicznego w y
lewu, ale zaczynał się raczej od kalkulacyj, planowań, szkiców; 
tyle ich wszak zostało w spuściźnie rękopiśm iennej — niewy
konanych. Poemat „Kościelisko“, początkowo przynajmniej, po
w stawał w formie odrazu ostatecznej. Entuzjazm  twórczy, 
który go wydał, działał odrazu i gwałtownie, jak wybuch. 
Zgadza się to dobrze z tym stanem  radosnego podniecenia 
inspiracyjnego, jakiemu sam poeta dał świadectwo współczesne 
w „Dzienniku Podróży“ ; mówiąc o impulsach owej chwili, 
wyznaje, że nie wziął ich „z książek, natężeniem  zimnego 
rozum u; podało mi je życie otaczające mię tutaj, przyjąłem  
ożywiony, rozegrzany czuciem, miłością i odtąd coraz mi ich 
więcej przybyw a“ *). Tak żywiołowy pęd poezji ogarnął był 
Goszczyńskiego przedtem , o ile nam wiadomo, raz tylko, przy 
tworzeniu „Zamku Kaniowskiego“, kiedy to — według „nieza
tartej pam ięci“ M. G rabow skiego2) — „prawie codzień .. nie
jasne dotąd i mdłe żywioły poetyczności miejscowej i obycza
jowej ukraińskiej wcielały się w żywe postacie“ poematu.

A teraz sprawa dalsza. Treść fragm entu o grocie dziwożon 
świadczy dostatecznie jasno, że nie mógł on być początkiem, 
że owszem był dalszym ciągiem tworzonego poematu, że po
przedzać go m usiała jakaś część wcześniejsza, w planie kom 
pozycji zarówno jak w czasie powstania. Postać zbójnika Ga- 
rasza, — jak widać: postać poem atu główna, — dana jest 
tutaj jako gotowa i znana; poeta jej nie wprowadza, nie cha
rakteryzuje wstępnie, widać że już był wcześniej opowiedział 
koleje życia, które tego junaka doprowadziły do zbójnictwa. 
Podobnie wszystkie anteriora stosunku jego do Kasi, dawnej 
kochanki, obecnie dziwożony, trak tu je  się tutaj jako rzeczy 
dostatecznie znane. Jednem  słowem, nie od „Groty Dziwożon“ 
zaczął Goszczyński pisać „Kościelisko“ ; wcześniej powstać 
m usiała pieśń poprzednia, niewątpliwie pierwsza poematu, 
która — rzecz jasna — była skomponowana również na tle 
w. XVII, w formacji „szw edzkiej“.

Inaczej mówiąc, musimy przyjąć, że istniała jakaś, nie 
dochowana do dzisiaj, pierw iastkow a redakcja „Sobótki“, od 
dzisiejszej może i niewiele różna, w każdym bądź razie osnuta 
na tle w ydarzeń z r. 1655. Zmieniwszy plan całości, poeta, — 
czy to jeszcze na Podhalu, czy raczej może w Mostkach z począt
kiem r. 1833, kiedy przygotowywał tekst dla „Ziewonji“, — 
przerobił redakcję pierw otną pieśni, zharm onizował ją z usta
lonym ostatecznie pomysłem „Kościeliska“. Niemniej jednak 
m ożnaby odszukać w redakcji drukowanej pewien ślad daw

9  D. Z. III, 142.
2) G r a b o w s k i  М.: „Literatura i Krytyka“. Wilno 1840, I, 24.
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niejszego ujęcia treści. Tak np. opowiada tam stary Kiczora 
o swych podróżach po świecie:

widział ja za młodu 
Niemało ludzi, niejedną epokę,
Kiedym przemierzał szlak do Carogrodu,
Gdzie się już morze zaczyna głębokie.

(w. 316 n.)

Szczegół ten o wyprawie górala z Tatr do Carogrodu, 
możliwej ostatecznie w w. XVII, ale nieprawdopodobnej zu
pełnie w w. XIII, jest tu  zapewne pozostałością z poprzedniej 
redakcji.

Jeżeli tedy przyjąć, że istniała pieśń I poematu w pier
wotnej redakcji, to można się będzie zgodzić, że to, co w rę
kopisie zostało z poematu, fragm ent „Groty Dziwożon“, jest 
fragm entem  pieśni II. Jak  zaraz zobaczymy, pieśń ta w rozwoju 
akcji daje bezpośredni dalszy ciąg: przedstawia, co począł 
zbójnik, oddaliwszy się z obrzędu sobótek. Nawet następstw em  
czasu łączą się obie pieśni bezpośrednio : pierwsza działa się 
o zmroku, w drugiej natom iast mamy początek nocy: „Między 
górami noc padła g łę b o k a ...“ W ten sposób dochodzimy do 
przekonania, że pierwotna redakcja poematu posunięta była 
wstępnym  impetem twórczym dość znacznie, m iała pieśń pierw 
szą całą i pokaźną część pieśni drugiej.

Jakżeż więc przedstaw iała się treść utworu w tak  zamie
rzonej koncepcji? Zanim spróbujem y odpowiedzieć na to py
tanie, musimy wpierw rozstrzygnąć kwestję inną: Jakaż mogła 
być główna osnowa ideowa poematu, jakaż myśl przewodnia 
nadawała mu naczelny sens istnienia? Otóż dwie takie idee ma
cierzyste dadzą się uchwycić w poemacie Goszczyńskiego, obie 
niewątpliwie współczynne od samego początku tworzenia. Pierw 
szą ujaw nił sam autor w „Dzienniku Podróży“ : była nią chęć 
poetyckiego opracowania świata fantastycznego Tatr. Istotnie, 
z całego odrębnego świata wrażeń, który się nagle objawił 
w górach tem u przybyszowi z Ukrainy, fantastyka Tatr nale
żała do wartości najgłębiej odczutych. „Goszczyński do tego 
miał specjalne usposobienie — zauważa trafnie K. T etm ajer1)·— 
Ta strona duchowego życia Podhalan zajęła go przedew szyst
kiem, ta go znalazła wyjątkowo usposobionym “. Ją też zapra
gnął on wyrazić poetycko jak najpełniej, z największym pie
tyzmem. Dostatecznie jasno wyraził on to sam w przytoczonych 
już poprzednio urywkach.

Ale oczywiście wiernością folklorystyczną nie mógł się 
Goszczyński zadowolić. Tutaj, jak i ongiś w „Zamku Kaniow
skim “, stał on na stanowisku, wyrażonem przez przyjaciela 
z lat młodych, Grabowskiego M., że cudowne pomysły ludowe 
winny być wprowadzane do poezji w jakiejś myśli wyższej,.

*) „Stara książka i stara pieśń“, w serji: „Na Skalnem Podhalu“.
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m oralnej czy filozoficznej1). W tym też sensie sam poeta mówi 
w „Dzienniku Podróży“ o „idei głównej“ powstającego utworu, 
że ją już ma ustaloną. Ideę tę nietrudno odkryć jako jedną 
z głównych istotnie osi konstrukcyjnych w planie całego dzieła. 
Goszczyński mianowicie chciał pokazać w swym utworze, jak 
w prostej i tw ardej duszy górala rodzi się i dokąd wznieść 
się może uczucie patriotyczne, jak  działa w nim obudzona 
wola ofiary z siebie dla spraw y ojczystej. Idea ta przyświecała 
przecież naówczas Goszczyńskiemu jak gwiazda przewodnia 
w działalności także społeczno-politycznej, była wytyczną życia. 
Charakterystyczne jednak jest dla autora „Zamku Kaniowskie
go“, że i w nowym poemacie za bohatera obierał sobie zbójnika, 
jednostkę skłóconą ze społeczeństwem w skutek tajemniczego, 
w młodości fatalistycznie doznanego nieszczęścia, a więc zgorzk
niałego i obolałego sam otnika- „korsarza“, człowieka o potężnej 
indywidualności, kierującego się porywami i wogóle chadzają
cego w życiu krańcam i. Na jego przykładzie miało się okazać 
w poemacie, jak  rozbójnik i morderca szlachetnieje, przeistacza 
się m oralnie w rozgorzałym ogniu ofiary za zbiorowość.

Zobaczmyż teraz, jak poeta wciela te ideowe wytyczne 
w tok powieści o zwycięstwie góralów nad Szwedami? Pier
wotna pieśń I poematu, jak się już rzekło, treścią nie odbiegała 
zapew ne daleko od dzisiejszej redakcji „Sobótki“. Na tle zabyt
kowego obrzędu ludow ego2), którego piękno zaznaczył był 
Goszczyński już w „Zamku Kaniowskim“, zarysował w niej poeta 
głównych bohaterów swego poematu, w treść opowiadań przy 
ognisku sobótki wplótł szereg motywów wierzeniowych góral
skich, zwłaszcza o — potrzebnych, widać, dla dalszej akcji — 
dziwożonach i o mnichu, wreszcie zawiązał węzeł sprawy szer
szej, narodowej, stawiając górali pod grozą nieprzyjacielskiego 
najazdu. W szystkiemu przygląda się i przysłuchuje herszt 
zbójników, Garasz, który, wspomina swe dawne życie wśród 
ludzi, swą tragicznie przerw aną a dotąd niezapomnianą miłość, 
ale ani w zabawie, ani w przygotowaniach wojennych górali 
nie uczestniczy, obojętny dla zbiorowości, z której się niegdyś 
wyłączył, nie podziela ich radości ani trwóg.

Po sobótce, kiedy lud zbroi się przeciw Szwedom, on 
usuw a się spokojnie ze swą gromadą do niedalekiej pieczary 
podziemnej — na spoczynek. Była to właśnie grota dziwożon 
w Małogórze nad Łopuszną. W ten sposób weszliśmy właśnie

*) T r e t i a k  J.: „Bohdan Z aleski“, I 303.
a) Zostawiamy tu na uboczu kwestję, czy Goszczyński rzeczywiście 

na Podhalu „nie mógł sie spotkać z sobótką jako z obrzędem świętojańskim“, 
czy obraz jej wprowadził do poematu naprawdę tylko „dla walterskotow- 
skiego efektu“ (Z. W asilewski, l. c ,  Nr. 296). Warto wszelako zwrócić uwagę, 
że — jak się już rzekło, — poeta zaczął pisać pieśń I utworu pod koniec 
czerwca, t. zn. w łaśnie w okresie sobótek, jakby pod ich urokiem. Por. 
też Krćek Fr.: „Sobótka w Galicji“. („Lud“ 1898 r.).
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w treść zaczętej pieśni II. Miała ona przedstawić pomoc świata 
nadprzyrodzonego, wyświadczoną góralom broniącym własnej 
ojcowizny przed najeźdcą; pomoc taką postanaw iają dziwożony 
na naradzie podziemnej W związku z tem jedna z nich, wła
śnie dawna ziemska kochanka Garasza, idzie doń, żeby go 
nakłonić do uczestnictwa w zbliżającej się walce. Ostro mu 
wyrzuca jego dotychczasowe zdrożne życie i obojętność na 
losy w spółbraci:

Jak zwierz rozbijasz po twojej dziedzinie,
Niewinnych ludzi krew po tobie p ły n ie ...
Dusza jak piekło, serce jak opoka. . .
...T w oje szczęście być puhaczem lasów,
A męstwo — łupić bezbronnych juhasów .. .
Nie taki byłeś, kiedy cię kochałam!

Pod wpływem tych wyrzutów następuje w duszy Garasza 
przem iana. Nie można zataić, że następuje zbyt łatwo i że 
wogóle poeta nie zdołał należycie odtworzyć momentu przełomu 
duchowego, ująć go dostatecznie głęboko i oddać całą złożoność 
procesu, zachodzącego w bohaterze ; zaledwie go w paru wier
szach głucho zaznaczył.

Na tem uryw a się właściwa treść fragm entu; luźny uryw ek 
dalszy, z przemową mnicha, nie został związany z tokiem akcji, 
a  ostatni, pozostały szkic dialogu oddaje bodajże rozmowę Gara
sza z Kasią, która, zapewne z otworu groty w Małogórze, ukazuje 
mu główne szczyty ta trzań sk ie*), widniejące przed nimi w po
świacie księżyca. Z częścią poprzednią pieśni fragm enty te 
związać się bezpośrednio nie dają. Niemniej można się czę
ściowo domyśleć dalszego biegu wypadków, m ających nastąpić 
w tej redakcji poematu : Resztę pieśni II wypełniłyby zapewne 
dalsze wystąpienia istot nadprzyrodzonych (również mnicha), 
może jakieś próby porozumienia się ich z obozem górali co do 
dalszego postępowania. Pieśń III, być może: ostatnia, zaw arłaby 
obraz przebiegu bitwy, ciężkiej zapewne, ze zmiennem szczę
ściem prowadzonej, dla górali początkowo nieszczęśliwej, ale 
ostatecznie zakończonej walnem zwycięstwem nad Szwedami, 
odniesionem  niewątpliwie za bezpośrednią spraw ą Garasza.

Na czem miał się zasadzać ten jego decydujący udział 
w zwycięstwie, trudno powiedzieć. Z odezwania się Kasi nale
żałoby wnosić, że w samą walkę Garasz się nie wm iesza:

Ni tyle nawet nie pójdziesz na wroga,
Tylko twą czeladź góralom poślemy.

Jego natom iast czekała, widocznie jakaś służba jednost
kowa, trudna. Kasia przygotowuje go do niej przysięgą, „że 
kiedy zechcę, pójdziesz aż do piekła“. Przez jaki to trud i za jaką

1) Możnaby sądzić, że pisząc ten ustęp, Goszczyński nie znał jeszcze
dostatecznie Tatr wysokich; nazw szczytów w urywku nie podaje, zastępuje 
je kropkami.
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cenę (zapewne za cenę życia)x) dojść miał Garasz do zupełnej 
ekspiacji za swe zbrodnie, jak miała się przedstawiać ta jego 
oczyszczająca ofiara za zbiorowość, — trudno odgadnąć. Pewne 
jest tylko to, że ofiara miała być jednorazowa i że nie była 
nią jeszcze w yprawa do Ducha Dunajca przez pieczarę w ko
ścieliskiej dolinie.

Czas bowiem zaznaczyć, że ta redakcja poematu niew ąt
pliwie z Kościeliskiem nie miała jeszcze nic wspólnego. Nic, 
a  więc naw et tytułu. Poem at miał się pierwotnie nazywać 
jakoś inaczej. Dowodem decydującym jest tu wzgląd, że za 
teren  akcji obrał tam poeta miejscowości (najlepiej sobie znane) 
położone daleko od Kościeliska; Łopuszna, Maniowa, W yżnia, 
Turnia, Kluczki, — wszystko to leży na północnym krańcu 
doliny nowotarskiej, między Czorsztynem a Nowym Targiem. 
Bitwa główna z najeźdcą tutaj gdzieś miała się odbyć, za
pew ne na zboczach Wyżni, a nie w odległej stąd o dobrych kilka 
mil (30 km. w linji powierznej) dolinie kościeliskiej. Motyw 
doliny tej napewno nie wchodził jeszcze w plan pierw otny 
poem atu. Zgodzić się na to możemy łatwo, boć przecież poeta 
w lecie r. 1832, gdy pracował już nad tym utworem , doliny 
kościeliskiej tak  dobrze jak nie znał. Zrobił wprawdzie do niej 
wycieczkę w maju t. r. razem z B. Zaleskim i St. W orcelem, ale 
z powodu przykrej słoty i śnieżycy mało co i mało kogo tam  wi
dział, a zabawił zaledwie dzień jed e n 2). Właściwie poznanie oko
licy nastąpiło dopiero w drugiej połowie s ie rpn ia3). W ypraw a ta 
rozciągnęła się na kilka dni, urozmaicona szeregiem wycieczek 
aż ku węgierskiej granicy. W tedy to Goszczyński napatrzy ł 
się szczególniejszemu pięknu tego ustronia Tatr, nasłuchał się 
od juhasów powieści o Janosiku i legend związanych z różnemi 
szczegółami terenu. Wobec tych wrażeń dopiero zbłakło mu 
piękno Podhala z okolic Łopusznej. Te więc strony a nie tam te 
zapragnął teraz uświetnić w poezji, obrać za teren akcji dla 
swego powstającego poematu.

W pierwszym porywie gotów był poeta przeprowadzić to 
bardzo radykalnie. Notaty prozaiczne przekazały pomysł, żeby 
sam  punkt wyjścia akcji przenieść do Kościeliska. W edług 
tego herszt zbójników chroniłby się nie do groty dziwożon 
w Małogórze, jak było we fragm encie poetyckim, ale do groty 
nad doliną kościeliską (w południowej ścianie Upłazu); słyszał 
Goszczyński od juhasów, że ją zbójnicy wykuli w litej skale 
i porobili w niej okna ze wspaniałym  widokiem na Tatry, 
sam ją  też oczywiście zwiedził podówczas. W edług tychże 
notât cała nawet akcja pieśni I, palenie sobótki, m iałaby się

*) W notatkach <zob. Dodatek > znajdujemy zaznaczony pom ysł, że 
Janosz „zostanie kościeliskiem < t. j. kośdotrupem >, błądzącem na pobojo
w isk u “ Według tego w ięc miałby on zginąć na polu bitwy.

2) D. Z. III, 39.
3) Tamże, str. 128—137.

Pam iętn ik  literacki XXVI. 3
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odbywać również na tejże dolinie. Planu tego jednakowoż poeta 
nie przeprowadził; w drukowanej redakcji „Sobótki“ nie prze
mieścił akcji, która się po dawnemu odbywa na zboczach Wyżni. 
W ielka przemiana planu bowiem, którą rychło widać przepro
wadził, pozwoliła mu, bez zmiany akcji w pieśniach po
czątkowych, przenieść wydarzenia późniejsze, decydujące, 
w głąb Tatr, właśnie na dolinę kościeliską i w jej okolice. To 
też dopiero od tego m omentu ty tu ł „Kościelisko“ mógł się 
nasunąć poecie jako właściwy i uzasadniony dla tak pojętej 
całości. W szystko to jednak: zmiana planu i zmiana tytułu 
mogło się dokonać co najwcześniej po ostatnich dniach sierp
nia 1832 r., po powrocie poety z wycieczki do Kościeliska.

Przyjrzyjm y się teraz zkolei założeniom i rozpiętości 
nowego planu, drugiej formacji pomysłu. Jak  się dokonała ta 
wielka przem iana, jakaż była jej przyczyna spraw cza? O jednej 
z przyczyn już się tu wspomniało: to owa zamiana Szwedów 
na Tatarów, wieku XVII na XIII. Jak  do tego doszło? Zdaje 
się, że dość poprostu. Niekoniecznie trzeba się tu dopatrywać 
podniet program owych: romantycznego pociągu do średnio
wiecza, czy t. p. Działała tu dostatecznie zwykła zasada upraw 
dopodobniania fikcji. Poeta, wyznaczając w akcji swego utw oru 
tak  znaczną rolę światu fantastycznem u, dziwom, duchom 
i upiorom, owym „niewidomym siłom “, co „grały w idom ie... 
i pilnowały człowieka jak dziecka“, oczywiście rozumiał, że 
współdziałanie to wyda się tem naturalniejsze, im dalej będzie 
odsunięte w czasy pierwotne, im bliższe będzie zarania dziejów. 
Przyjm ując ponadto, że ten baśniowy świat duchów podziem
nych tworzą dawni pogańscy bogowie słowiańscy, którzy ustępu
jąc przed zwycięskiem chrześcijaństwem, pokryli się pod ziemię 
w niedostępnych pieczarach1)»— musiał i z tego powodu zbliżyć 
akcję powieści ku czasom nieodległym od wprowadzenia chrze
ścijaństwa. Dość było tych racyj, żeby z dwóch momentów 
dziejowych, podanych przez legendę dla głównego zrębu treści, 
wybrać, — po rozejrzeniu się w charakterze poematu, — raczej 
dawniejszy: zarzucić pomysł traktow ania najazdu szwedzkiego 
na rzecz tatarskiego. To też na taką zmianę decyduje się poeta 
łatwo.

Przez czas jakiś żywił on wprawdzie zamiar kom pro
misowy (powzięty już na tle drugiej formacji, więc dopiero 
w jesieni 1832 r.), żeby oba te m omenty skojarzyć ze sobą. 
Znajdujemy w notatach prozaicznych pomysł, że na kościeli
skiej dolinie góralom, strwożonym wieścią o zajęciu Nowego 
Sącza przez Szwedów, wędrowny kobziarz śpiewa pieśń o po
rażce Tatarów w onych miejscach i w ten  sposób zachęca do 
zbrojnego przeciwstawienia się nawale szwedzkiej. W edług 
tego wypadałoby, że w tok pieśni I zostanie w sunięta samo-

!) Zobacz notaty w Dodatku.
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istna opowieść, ballada rycerska z dawnych dziejów. Pomysłu 
tego jednakowoż poeta nie podtrzymał, nie usiłował naw et 
zrealizować takiej szufladkowej kompozycji swej powieści, ale 
całą akcję (sobótkę, pieśń kobziarza i samą bitwę) przeniósł 
wyłącznie na tło w. XIII. Usuwał sobie w ten sposób z drogi 
niewątpliwie sporo trudności, w myśl zasady: non bis in idem.

Natomiast taka generalna zmiana czasu akcji w całym 
poemacie nie była w gruncie rzeczy zbyt trudna do przepro
wadzenia, dawała się uskutecznić drobnemi przekształceniami 
i przesunięciam i tekstu  już gotowego. W każdym zaś razie 
nie wymagała przegrupowania ani nawet rozszerzania ogólnego 
planu całości: w bitwie ze Szwedami czy Tataram i jednako 
przecież mógł zbójnik pośpieszyć z pomocą góralom i dokonać 
aktu ekspiac i za swe przewiny. Jeżeli zatem poeta zdecydował 
się utwór swój, pierwotnie krótki, o trzech zapewne pieśniach, 
rozszerzyć w zamierzeniu co najmniej w dwójnasób, — to 
musiał mieć do tego podnietę w jakiejś innej idei, czy w jakim ś 
nowo się wyłaniającym  kompleksie treści. Ideę tę, jak i nowo 
włączone elem enty treści, możemy rozeznać w prozaicznych 
notatkach, szkicujących dalszy bieg zamierzonej akcji poematu. 
Spisał je poeta wtenczas, gdy nowy zarys dzieła stał mu już 
jasno przed oczyma duszy w ostatecznem ujęciu; do nich to 
zapewne odnosi się zwrot w „Dzienniku Podróży“ z dnia 
1 września: „Ująłem już w słowa, co mogłem ująć. A le  to  
n a  p ó ź n i e j ;  jest to mój skarb  wewnętrzny, dla mnie naj
cenniejszy“. Notaty te są więc dla nas wyrazem ostatniej fazy 
formowania poematu, podają nam zarys ostatecznego jego 
kształtu, są niejako testam entem  „Kościeliska“.

Ideą m acierzystą tej fazy, główną podnietą do obecnej 
przemiany konstrukcji była myśl, żeby podnieść napięcie hero
izmu w poemacie, wydźwignąć bohatera na wyższy stopień 
chwalebnego poświęcenia się na ratunek rodaków. Poecie 
w pewnym momencie wydało się niedostatecznem, że Janosz 
dowiedzie swego odrodzenia się i obudzenia narodowego jedno
razowym aktem bohaterstw a, więc, że naprzykład w bitwie 
udziału nie wziąwszy, jakimś osobliwszym zabiegiem u ra
tuje górali, albo znów że na samej tylko bitwie skończy 
swą zasługę. Dostrzegł on też, że aktowi temu trzeba stworzyć 
w powieści odpowiednie tło, dać taką sytuację, w której wy
stąpiłby on oczywiście jako decydująco i jedynie zbawczy, 
w której więc los całej spraw y zawisłby wyłącznie od tego 
tylko aktu. W tym  celu należało uczynić położenie górali, 
walczących z wrogiem, szczególnie trudnem , niemal rozpaczli- 
wem. Inaczej mówiąc, trzeba było tak rzeczy ułożyć, żeby 
bitwa z Tatarami skończyła się dla górali już to k lęsk ą 1), już

’) Por. w notatach (Dodatek) zapiskę: „Na polach Ludzimierza i Krau- 
szowa Tatarzy p o b i t y m  g ó r a l o m  ucinają uszy“.

3*
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też żeby była nierozegrana, a jeżeli zwycięstwem, to zbyt 
drogo okupionem.

W takim jednakowoż razie należało się zgodzić, że w poe
macie będą dwie bitwy, z których druga dopiero przyniesie 
zwycięstwo decydujące, pogrom Tatarów zupełny. To zaś wy
magało zmiany, a zwłaszcza rozszerzenia planu całości. Janosz 
w obu tych bitwach mógł wziąć udział, czynnie przyłożyć się 
do dobra ogólnego, aczkolwiek z róm em  natężeniem : w pierw
szej odznaczyć się męstwem, chociaż przedniem, niemniej jed- 
nem z wielu, ludzkiem, w drugiej natom iast nadzwyczajnem, 
wyjątkowern. Tak po szczeblach wznosiłby się do ołtarza ofiary, 
na którym  w całopaleniu złożyłby swe życie za rodaków. W ten 
sposób, można powiedzieć, tworzyła się pewna analogja do 
sytuacji z „Konrada W allenroda“ : I tam, dopóki można było 
służyć ojczyźnie w zwykłej kolei wypadków, — Konrad służył 
wytrwale i dzielnie, w uporczywych walkach z Krzyżakami 
rozwijał całe swe męstwo. Ale gdy przyszła sytuacja dla Litwy 
beznadziejna, gdy jeden tylko pozostał środek: ofiara całopalna 
jednostki, rzucił się w nią bez zastrzeżeń.

Jeżeliby zaś ekspiacja Janosza m iała się dokonać na 
dwóch niejako stopniach, tedy nie można było obu poprzedzać 
tą sam ą podnietą, owym impulsem przychodzącym ze świata 
nadprzyrodzonego przez Kasię - dziwożonę. Należało go za
chować oczywiście tylko dla m omentu wyższego, związać go 
z ofiarą drugiego stopnia, wmieście dopiero gdzieś pod koniec 
utworu. Stąd wyniknęło, że to, co poeta zaczął pisać jako 
pieśń II, w zmienionym planie nie mogło pozostać pieśnią 
drugą; trzeba więc było pisanie jej przerwać i inaczej ugru
pować rozwój wypadków: mianowicie zaraz po pieśni I dać 
obraz bitwy, zakończonej wątpliwym sukcesem górali. Jakoż 
istotnie w ostatecznym  planie prozaicznym pieśń drugą „Ko
ścieliska“ wypełnia bitwa na Wyżni, po której oddział Tatarów 
ustąpił pokonany, ale i wódz górali, Kiczora, sam ranny, cofa 
się również i zbiera siły do dalszej walki. W bitwie tej wziął 
udział — najwyraźniej sam orzutn ie1) — Janosz ze swą gro
madą, uderzeniem  na wroga w stosownym momencie uratow ał 
górali od stanowczej klęski, ale i sam został ciężko ranny.

Teraz dopiero, gdy ludzkie siły nie starczyły, mają przyjść 
z pomocą góralom siły niewidome; opis narady dziwożon, or
ganizowania tej pomocy nadprzyrodzonej, miał wypełnić treść 
pieśni I II2). W pieśni IV górale przystępują do wypełnienia

h W ten sposób pominął teraz poeta motyw, dużą odgrywający rolę 
w planie poprzednim: proces przełamywania się w duszy bohatera pierwot
nej obojętności dla sprawy zbiorowej. Porzucał go on zapewne tem chętniej, 
że i w pierwszej redakcji — jak widzieliśmy — nie zdołał wyrazić go arty
stycznie w stopniu należytym.

-) Miał poeta pewną trudność w ujęciu zasadniczego stosunku tych  
duchów do ludzi, a więc — co za tem idzie — i w umotywowaniu
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nowego planu wojennego, planu powziętego niewątpliwie za 
przyczyną podziemnych duchów opiekuńczych. W treści tej 
pieśni czytamy wzmiankę o jakimś tajemniczym mnichu Cy
stersie, odbywającym  narady z Kiczorą; wszystko przemawia 
za tem, że widziadło mnicha, objąwszy w pieśni III główne 
kierownictwo spraw y, objawiło się tutaj w ciele ludzkiem, 
żeby wwiązać zastęp górali w swe plany. Plan zaś zasadzał 
się na tem, że górale, cofając się w głąb Tatr, zwabiają Ta
tarów  na teren  najdogodniejszy, właśnie w wąwóz kościeliski, 
gdzie zjednoczone siły ludzkie i nadludzkie wyniszczą ich zu
pełnie.

W łaśnie; i nadludzkie także; duchy ziemi i żywioły przy
rody obrócą się przeciwko najeźdcy. Jednakże dla sprowadzenia 
tej pomocy żywiołów potrzebne jest poświęcenie się całkowite 
jednego człowieka; tu  właśnie zaczyna się rola Janosza. Jego 
ofiara zdecyduje tutaj o powodzeniu całej sprawy. Dla przed
staw ienia poetyckiego ofiary tej i jej skutków skombinował 
poeta własne swe przeżycia z danemi legendy. Legenda, mó
wiąc o klęsce Tatarów poniesionej w Tatrach, dodaje, że przy
czyniła się do niej burza. Szczegółu tego nie zapisał Goszczyń
ski wprawdzie w „Dzienniku“, ale mógł go słyszeć, jak nie
wiele co później słyszał Szczęsny Morawski, który go też 
przekazał: mówiąc o oblężenia Czorsztyna przez Tatarów
w r. 1287 i o ich klęsce, dodaje: „Bitwa była pod górą Rogacz, 
burza z piorunami przyszła Polakom z pomocą“ l). Inna znowu 
legenda mówiła o tem, że burzę w Tatrach można wywołać 
w pewien szczególny sposób. Usłyszał ją  Goszczyński, ściśle 
już zlokalizowaną, właśnie podczas sierpniowej wycieczki do 
kościeliskiej doliny. Przywiązana ona tam jest do źródeł Du
najca i do głębokiej pieczary pod Pisaną, z której ten potok 
wypływa. Pieczara jest głęboka i trudno dostępna. „Niektórzy 
twierdzili — pisze o niej Goszczyński — że tem podziemiem 
trzy dni i trzy  nocy iść potrzeba, aby dojść do ź ró d ła ... Inni 
nakoniec zapewniali, że szperanie po pieczarze obudzało ducha,

wkroczenia ich w sprawy ziemskie, przyjścia z pomocą zagrożonym góralom. 
Początkowo (w pierwszej redakcji) pojmował on dziwożony jako istoty lu
dziom życzliwe i stąd odrazu nastawione wrogo przeciwko najeźdcom, którzy:

Ważą się gwałcić macierzystą ziemię,
Przyszli wygubić rodzinne nam p lem ię ...
Biada przybyszom dalekiej krainy,
Że śm ieli napaść nasz lud ukochany !

Jednakowoż sum ienie etnologa nie pozwoliło poecie zapomnieć, że 
lud uważa istoty te za wrogie sobie, boi się ich złośliwości. Fakt ten tłu
maczył sobie Goszczyński później nawet w osobnej notatce (zob. Dodatek). 
To też w drugiej formacji pomysłu przedstawia ostatecznie rzecz tak, że 
dziwożony mszczą się na Tatarach własnych krzywd, karzą ich za to, że 
zabili króla wężów, to znowu że pow iesili mnicha i przeszyli go stu strzałami, 

b M o r a w s k i  Sz.: „Sądecczyzna“, I, 164.
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mającego tam swoje siedlisko, który w gniewie spuszczał na 
dolinę chmury i ulew ę“ J).

Trudnościami i fantastycznością tą pociągnięty, Goszczyń
ski dwukrotnie wyprawiał się w głąb pieczary, doszedł nawet 
dość daleko i doznał niezapomnianych wrażeń. Bardzo szcze
gółowo opisał też wyprawę tę w „Dzienniku“ ; choćby urywek 
opisu warto tutaj przytoczyć: „ . . . Gr u b e  ciemności otoczyły 
mnie dokoła. Bałwany wody za każdym krokiem silniej ude
rzały i huczały głośniej, — stanąłem  na chwilę. Huk podziemny, 
daleki, mocniejszy od szumu tłukącej mię po nogach fali, mie
szanina tysiąca najsprzeczniejszych tonów, m uzyka dzika, prze
raźliwa, jakiej nic podobnego w życiu mojem nie słyszałem, 
niby echo oddalonego piekła, ogłuszyły mię naprawdę. Mimo
wolnie uległem groźnemu wrażeniu: zdało mi się w tej chwili, 
że się otwierają tajniki ciemnego duchowego świata, że postacie 
jego nieżywe zaczną przesuwać się przed okiem, jak poczęły 
już przelatywać po m yślach; spodziewałem się co chwila, że 
trup jakiś przepłynie koło mnie na falach, że jakiś potwór, 
nieznajomy dotąd światu, objawi mi się przy konającym blasku 
mojej świeczki. Uwierzyłem na chwilę w nietykalność miejsc 
podobnych i tajemnic podań ludowych, szedłem je d n a k .. .“ 2). 
Potężne wrażenie tej wyprawy zapisało się głęboko w duszy 
poety i wnet też zażądało dla siebie kształtu poetyckiego. 
Uzyskać go właśnie miało w „Kościelisku“.

W szystkie te szczegóły legend i osobistego doznania, 
skojarzone razem, pozwoliły poecie skonstruować ostatnią część 
utw oru i teraz dopiero ustalić jego plan ostateczny. W cią
gnąwszy Tatarów w wąwozy kościeliskiej doliny, należało 
wzburzyć przeciwko nim żywioły, a więc obudzić Ducha Du
najca i wywołać jego gniew. Śmiałek, który, przeszedłszy pieczarę, 
tego dokona, musi jednak przytem zginąć. Do takiej wyprawy 
i takiej ofiary zdolny jest jeden tylko Janosz; w jego ręku jest 
teraz los całej orężnej potrzeby. Ranny w bitwie na Wyżni, 
został uniesiony przez towarzyszy w Tatry, do groty zbójników 
nad kościeliską doliną. Teraz dopiero miał poeta zużytkować 
motyw opracowany w pierwotnej niedokończonej pieśni II. 
Tutaj odwiedza Janosza Kasia i nakłania go do heroicznego 
czynu. Sama towarzyszy mu w tej wyprawie, wiedzie go przez 
przeraźliwe przepaści podziemne i trochę jak Beatrycze wpro
wadza przez bram ę śmierci w rajski przebyt, do wiecznej szczęśli
wości 8). „To ja um arłem ? — dziwi się Janosz w rozmowie 
z duchem Kasi. — Ach, nie wiedziałem, że śmierć tak lekka. —

h D. Z. III, 134.
Tamże, III, 134.

*) Także pewien szczegół topograficzny w przedstawieniu podziemia 
przypomina „Boską Komedję“, mianowicie wąski, w głąb wiodący lej, przez 
który bohater razem z przewodniczką przechodzi z krainy grozy do krainy 
szczęśliwości, jak tam z Piekła do Czyśćca.
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Nie każdemu. Najlżejsza temu, kto swoje życie kładzie za ży
cie d ru g ich ... — A moje zbójowanie, czy je Bóg przebaczył? — 
Zabijałeś drugich, aleś um arł za drugich. Twoja dusza czysta; 
przebaczyły ci dusze tych, których zabiłeś“.

Ofiara Janosza przyniosła pożądany owoc. Goszczyński 
nie naszkicował już planu pieśni ostatniej poematu, ale treść 
jej odgadnąć nietrudno. Miała ona oczywiście przedstawić bitwę, 
w której górale w przym ierzu z szalejącemi żywiołami wygu
biają do szczętu oddziały najezdnicze tatarskie, zapędzone 
w kościeliską dolinę. Zamknięciem całości mogłoby być jakieś 
święto zwycięstwa 1), gdzieby heroiczne poświęcenie się Janosza 
zostało należycie uwielbione.

W takim  zarysie zjawił się ostatecznie przed w yobraźnią 
Goszczyńskiego poemat z podań ludowych tatrzańskich; tak 
było zakrojone dzieło, które, wykończone, byłoby miało nie
wątpliwie w naszej literaturze — zgodnie z zamiarem poety — 
znaczenie analogiczne do szkockich powieści poetyckich W. 
Scotta, byłoby włączyło w państwo piękna i sztuki całą nie
znaną wcale, a w przyrodę i ludzi tak bogatą krainę Tatr. 
Poeta jednak dzieła nie dokonał. Dlaczego? Trudno na to od
powiedzieć jasno i dostatecznie. Najpowszechniej rozumie się, 
że zarzucił je z konieczności, pochłonięty przez działalność 
konspiracyjną. Że był istotnie pochłonięty, — zaprzeczyć nie 
sposób. Czy stąd jednak dostatecznie da się wytłumaczyć za
niechanie „Kościeliska“? W ątpliwość pewna zostaje dlatego, 
że — jak wiemy skądinąd — Goszczyńskiemu konspiracja nie
koniecznie przeszkadzała w pracy poetyckiej; „dniem konspiro- 
wał, w nocy pisał“ — w yrażał się o nim z podziwem już Mo
chnacki. I bez tego zresztą wiadomo, że właśnie w latach 
1833—1835 Goszczyński bynajm niej nie zalegał pola poetyc
kiego, tworzył i tworzył dość sporo; dowodem „Proroctwo 
X. M arka“, „Skarb Ducha“, „Zasłony Życia“ i t. d. Do „Ko
ścieliska“ jednakowoż nie wrócił. Dlaczego?

Czy przytłoczył go był może ogrom zakroju, jakiego na
brało dzieło, rosnąc w w yobraźni? Jeżeli tak stało się, to 
istotnie chyba nie z przyczyny elementów foklorystycznych. 
Rozrastał się w pomyśle poety nie tyle przecież obraz oby
czajowości góralskiej czasu minionego, czy odtwarzany świat 
wierzeń, — ile raczej wym iar heroizmu, wykreślającego drogę 
bohaterowi naczelnemu, szerzej mówiąc, ile wogóle wprowa
dzony w dzieło, nie wyłącznie artystyczną koniecznością tutaj 
się tłumaczący, p r o b l e m  s t o s u n k u  c z ł o w i e k a  d o  w ł a s 
n e g o  n a r o d u  u c i ś n i o n e g o .  Problem  ten krystalizow ał się 
Goszczyńskiemu podówczas w sposób wybitnie rom antyczny. 
Naród, według tego, może być wybawiony przez jednostkę 
wybraną, rzucającą całą swą istotę na ołtarz poświęcenia.

*) Myśl takiej sceny zob. w notatach poety (Dodatek).



40 I. ROZPRAWY. — Stanisław  Pigoń.

Założenie to nie jest nowe, stanowi ono przecież podwalinę 
wspólną i najbardziej zasadniczą wszystkich naczelnych dzieł 
poetyckich tego okresu: „Konrada W allenroda“, „Dziadów“, 
„Kordjana“, „Anhellego“, „Irydjona“ i t. d. W szeregu tych 
utworów, jako dzieło w tym sensie z niemi jednorodne, miało 
stanąć „Kościelisko“, jako poemat o heroicznym wybawcy. 
Czy nie ten jego wyniosły kształt, czy nie to założenie ideowe 
onieśmieliło poetę, że cofnął się przed ukończeniem  utworu, 
tak  szczytnie rozrosłego? Jeżeli tak, to m ożnaby mieć w tym 
wypadku do pobudek owych żal s łu szny1).

Dodatek: Notaty do „Kościeliska“.
K o ś c i e l i s k o .  P o w i e ś ć  T a t r z a ń s k a .

O T a t a r a c h :  L’imagination troublée par la crainte faisait 
des Tartares des monstres bizarres; on les disait d’une forme co
lossale, portant des têtes de chiens et se nourrisant de chair humaine.

*
K. 1 r.] Ws t ę p .  Szwedzi są pod Nowym Sączem. Wieść 

o dobyciu Sącza rozchodzi się wokoło i przeraża wszystkich. Na 
kościeliskiej dolinie zgromadzają się górale z trzodami. Nadchodzi 
wędrowny kobziarz z kilku śpiewakami; ugaszczają go pasterze. 
Wypytują o Szwedach i nie kryją przestrachu. Kobziarz za całą 
odpowiedź śpiewa im porażkę Tatarów w onych miejscach.

Zaczyna się powieść od Sobótek,
*

Herb krakow[skiego] Województwa : biały orzeł w złotej ko
ronie w czerwonem polu, ze złotą linją przez skrzydła.

Herb ziemi Sandeckiej. Na prawej stronie trzy strefy czer

*) Z. W a s i l e w s k i  („Kur. Warsz.“ Nr. 296 z dn. 26 paźdz. 1900 r.) 
twierdzi, że przyczyną zaniechania „Kościeliska“ było przedwczesne wydanie 
„Sobótki“. „Dając tę część do druku oddzielnie, [poeta] musiał z niej w y
konać całość jako tako zamkniętą w sobie, pragnął przytem stworzyć rzecz 
popisową i w rezultacie zrobił to, co się może przytrafić literatowi niezu
pełnie wytrawnemu: tak zrabował dla „Sobótki“ materjał zebrany na „Ko
ścielisko“, że później nie miał już z czego reszty w ykonać“. -  Tłumaczenie 
to nie wydaje się trafne. Bo najpierw nie wiemy, czy Goszczyński w r. 1833 
tak bardzo g'untownie „Sobótkę“ przerabiał. Skłonny byłbym przyjąć raczej, 
że nie, że główny zrąb pieśni został nienaruszony, a poeta ograniczył się  
tylko do zharmonizowania redakcji jej z ostateczną koncepcją całości. Po 
wtóre skrystalizowany wcale szczegółowo plan pieśni dalszych łatwo może 
przekonać, że nawiązuje on do pieśni I („Sobótki“) jako do części już gotowej
i że z treścią tej pieśni związany jest organicznie, że więc plan reszty został 
dorobiony do „Sobótki“ a nie na odwrót. Jednem słowem , widać, że poeta 
dla przerobienia „Sobótki“ nie kłusował w treści ani wśród poszczególnych 
pomysłów dalszego ciągu poematu i że o braku materjału na wykonanie 
całości nie może być mowy. — Było go raczej za dużo.
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wone, a trzy żółte, na drugiej stronie dziewięć gwiazd w czerwo- 
nem polu x).

*
Kasia objawia się Janoszowi, kującemu grotę zbójców, co nad 

Kościeliską doliną. Kasia jako topielica.
*

Na polach Ludzimierza i Krauszowa Tatarzy pobitym góralom 
ucinają uszy.

*
Mnich, powieszony od Tatarów i przeszyty stu strzałami, roz

mawia z puhaczem wód Białki i przez niego zgromadza Dziwożony 
do narady.

*
Charakter Kasi jako Dziwożony, tajemniczy, dziwaczny, 

wietrzny i posępny. Przywiązanie do gór rodzinnych, gdzie ich 
państwo podziemne. Dalekowidzenie. Kocha Janosza spomnieniem 
swojej miłości za życia, kocha jak duch, jak ducha i dlatego chce 
jego śmierci. Dziwni są kochankowie Dziwożon, jako: mnich, król 
wężów, głowa uparta i t. d. Osądzają ich rozmaicie.

Janosz zostanie kościeliskiem, błądzącem na pobojowisku.
*

Janosz żegna chmurną dolinę, oczekując Dziwrożony, która 
go zaprowadzi do źródła czarnego Dunajca.

*
Janosz wykuwa w pieczarze swołej okienko; przebił go 

na wylot, opatrzył cudowłiy z niego widok na Chmurną dolinę 
i zmordowany usnął nad źródłem pieczary ; wtedy widmo kochanki. 
Janosz, jakby przeczuwając widzenie się z kochanką, bierze dawno 
zarzuconą dudkę, przygrywa chwilę, a potem zanucił piosnkę:

Tam. na Wyżni mój sza łasek ...

Piosnka to była ulubiona jego dziewczynie.
*

Tatarzy wróżą o skutku napadu na górali.
*

К. 1 u.] Na wieść zbliżania się Tatarów górale opuszczają 
swoje siedziby, dla udania się w głębie gór z całym dobytkiem. 
Przy tem zachodzą rzewne sceny pożegnania z ukochanemi miej
scami. Salka śpiewa narzekanie nad Dunajcem, nad górami i t. d.; 
tymczasem wszyscy odciągają.

W tym czasie zebranie się Dziwożon pod ziemią. Cichość.

’) Opis obu herbów oparł Goszczyński zapewne na rycinach, które 
znalazł w „Kronice Polskiej“ M. Bielskiego, wyd. warsz. z r. 1830 Dodana 
do t. II tablica 1 podaje na czele (jako Nr. 1 i 2) oba opisane tu herby, 
jednakowoż drugi z nich widnieje tam jako herb ziemi Sandomierskiej. 
Z tekstu „Dziennika Podróży“ w iem y, że Goszczyński naówczas właśnie czytał 
Bielskiego.
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Pieśń Salki brzmi w podziemiach, powtarzana od echa; — pieśń 
ta rozrzewnia Dziwożony i pobudza ich do obrony góralów 
sposobami nadprzyrodzonemi. Narada i jej skutki.

*
Górale zbierają się przy kościółku S-ej Anny pod Nowym 

Targiem, gdzie im przewodniczy ówczesnym obyczajem starosta ko
ścielny.

Scena wzajemnej przysięgi, że jeden drugiego nie opuści, 
z pola bitwy nie zejdzie i t. d. (starym ówczesnym obyczajem).

Pochód górali przy śpiewach, na których czele Bogarodzica.
*

Scena po zwycięstwie: zawziętszych Tatarów ukarano śmiercią, 
innym darowano wolność; stąd wzięły początek osady tatarskie 
w Tatrach. Był to obchód uroczysty, rodzaj igrzyska i tryumfu.

*
Msza góralska na Szczerzycach lub w Ludzimierzu.

*
Ponieważ Janosz z przyczyny ciężkich swoich ran nie może 

być pożyteczny w otwartym boju z Tatarami, więc on poświęca 
się pójść do jaskini Dunajca, to jest na śmierć pew ną...

** *
K. 2 r\ Nadprzyrodzone istoty Tatrów są rodzajem złych du

chów, nie sprzyjających człowiekowi z przyczyny, że one wprzódy 
panowały nad Tatrami, a główna ich siedziba było morze tatrań- 
skie. Ale Bolesław Chrobry rozciął swoim mieczem skały, spuścił 
morze, a na tem miejscu osadził lud chrześcijański, a duchy czyli 
bóstwa pogańskie zaklął, ażeby służyły odtąd ludziom tak, jak im 
panowały dotąd (Są to więc słowiańskie bóstwa, które się skryły 
po i ziemią). Duchy odtąd cokolwiek robią, to robią zawsze, skoro 
mogą, ze szkodą ludzi. — Nad kruszcami pracują, bo wiedzą, że 
chciwość najwięcej nieszczęścia przynosi ludziom. Działanie duchów 
w powieści ma jedyną pobudkę w szkodzania chęci ludziom.

Mnich jest piekielnem bóstwem Sławian.
*

Dziwożony mają różne wydziały zatrudnienia; i tak: jedne 
są opiekunki źródeł; tych obowiązek doić chmury przechodzące 
i zbierać je w kamienne donice, które są pod ich kluczem. Taka 
Dziwożona zamyka i odmyka źródło. Inne znowu przędą z pro
mieni słonecznych żyły drogich kruszców; inne wysysają krew 
kwiatów, zbierają promyki rosy, łowią blaszki światła po wodach 
i tworzą z tego drogie kamienie. Ponure i męskie są duchy, któ
rych pracą powstają skały, kopalnie żelaza i podlejszych kruszców; 
oni murują góry i podobnego rodzaju odprawują roboty.

** *
K. 2 ü.] Janosz chroni się na Chmurną, gdzie ma naradę ze 

swoimi towarzyszami, co dalej robić. Uradzają zamieszkać jakiś
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czas w Tatrach i w tym celu urządzają grotę zbójców. Ta jaskinia 
była pod władzą Dziwożon. Sen Janosza, przerwany przez ich 
zgromadzenie. Janosz całą scenę ich sejmu widzi, wpół śpiąc, wpół 
czuwając Cała więc scena musi być niewyraźnie jak sen oddana.

*
Janosz ranny razy kilka w bitwie z Tatarami, ustępuje na

tychmiast z pola W jaskini zbójców bierze się do kucia, czuje 
osłabienie i pada omdlony. Sen omdlenia. Stan jego moralny. Sejm 
Dziwożon w jaskini. Obraz dziwny zewnątrz. Orły, sępy, kruki, 
wrony, kawki chórami krążą nad jaskinią, wysyłają do Dziwożon 
posły i wyliczają swoje czyny na poboisku.

* *
Hierarchja duchów.

*
Dlaczego Dziwożony kradną piękne dzieci? Ażeby je używać 

za tajemne sprężyny natury, do robót takich, jak np. układanie 
pyłków ziemi na gruzach i zasadzanie w tym gruncie roślin. 
Upiory potrzebują barwy z oczu do kwiatków błękitnych lub 
ciemnych, krwi do różowych.


