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Zaklęte pieniąǳe
    

.   
Było to przy końcu lipca; upały i kurz czyniły
pobyt w mieście nieznośnym; kto mógł, wyeżdżał na wieś lub do wód. I mnie przyszła
ochota odetchnąć trochę po pracy świeżem powietrzem, a mianowicie miałem zamiar udać
się w Tatry. Jak na szczęście zdarzyło się, że
przechoǳąc ednego dnia koło Zamku, zobaczyłem górala i góralkę gapiących się na ǳwon
Zygmuntowski, i skoro ich spytałem, czyby nie
wieǳieli o akié okazyi do Zakopanego, góral
ucieszony wnet odpowieǳiał:

— A dyć my was powieziewa panoczku,
bo my z samego Zakopanego. Przywieźliźwa tu
właśnie od nas ednego grubego¹ pana. Wózek
mamy ak się patrzy i koniki wartkie, to skoro
popęǳimy.
— A kiedyż moglibyśmy ruszyć w drogę?
— Choćby zaraz, bo konięta od wczora uż
wypoczęły i owsikiem naǳiały się godnie.
Na rękę mi była ta gotowość górala i on
sam spodobał mi się barǳo, bo był zwinny, rezolutny i wesoły. Ułożyłem się o zapłatę, i tego samego dnia zaraz po obieǳie ruszyliśmy
w drogę we tro e, to est: a, góral i żona ego
Tereska, którą zabrał ze sobą do miasta, by mogła odwieǳić swego chorego brata w lazarecie
i naǳiwować się kościołom krakowskim. Była
to kobiecina młoda, nieduża, zwinna i zgrabna
ak kotek, z twarzą rumianą, płowemi włosami
i śmie ącemi się, niebieskiemi oczkami. Jak się
późnie przekonałem, był to wcale rzadki okaz
górskié piękności, gdyż wogóle góralki nie odznacza ą się zbyteczną pięknością. Ubrana była
¹gruby (pot.) — bogaty. [przypis autorski]
   Zaklęte pieniąǳe



świątecznie w żółte buty i rańtuch, bo do wielkiego miasta wystroić się wypadało. Ale skoro tylko minęliśmy rogatki, wnet pozbyła się
té parady. Złote buty, rańtuch, czysta zapaska
i książka do nabożeństwa poszły do kosza, i została w zwykłym stro u, składa ącym się z niebieskié spódnicy i takiegoż fartucha, zarzuconego na ramiona w kształcie płaszczyka. Żółta
chusteczka w kwiaty, zawiązana pod brodę, zakrywała głowę i twarz od słońca. Mąż także dla
wygody zrzucił z ramion twardą guńkę, poprawił na głowie kapelusz z małym okapem, ubrany sznurkiem muszli — gwizdnął na koniki,
a te, lubo nieduże, poniosły nas szybko po białym gościńcu, który ak długi pas płótna ciągnie się od Krakowa w górę coraz wyże przez
zielone pola i laski ku mogilańskiemu kościołowi. Z pod kościoła raz eszcze zobaczyłem
Kraków, widoczny ztąd w całé okazałości, rozsypany nad błękitną Wisłą. Tymczasem koniki
napiły się wody, Jędrek palnął kieliszek wódki, Tereska zmówiła paciorek przed kościołem,
i puściliśmy się dalé , a przed zachodem słońca
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stanęliśmy w Myślenicach na rynku, zapełnionym furami, które z gątami, deskami i drewnianem naczyniem szły na targ do Krakowa.
Posiliwszy trochę siebie i konie, po echaliśmy
dalé — uż o zmroku. Za Myślenicami gościniec ciągnie się wzdłuż rzeki Raby, za którą
wznoszą się lesiste wzgórza, urozmaicone szachownicą zbożowych łanów. Raba płynie wązkiem korytem, ale szerokie é łożysko zasypane drobnemi kamieniami, świadczy o niespoko nym e biegu i wylewach. To też ciemne,
góralskie chaty uciekły od sąsieǳtwa niespoko né rzeki i tulą się ak gniazda askółcze do
boków gór i chronią się przed wylewami tamami z chrustu i kamieni. Kiedyśmy prze eżdżali przez tę okolicę, księżyc wychylił właśnie
na krawęǳie lasu pyzatą twarz swo ą i oświecił
nam drogę i rzekę. Tuż koło drogi na pagórku stał kościołek otoczony drzewami. Było to
w Pcimiu. Jędrek uchylił kapelusza, a Tereska
przeżegnała się nabożnie i z trwogą obe rzała
się za siebie.
— A ty czego się boisz? — spytałem.
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— Ano coś się rusza koło kościoła.
— To cień od drzewa.
Wstrząsnęła głową z niedowierzaniem.
— To był duch, panoczku — rzekła —
iǳie pewnie na pokutę do kościoła, bo wnet
kury na północek zapie ą.
Tłumaczyłem é ak mogłem, że duchy są
niewiǳialne; ale é wcale tem nie przekonałem. A Jędrek sta ąc w obronie swé połowicy,
odezwał się poważnie:
— Nie mówcie tego panoczku, bo duchy
muszą pokutować za grzechy i choǳą po świecie. Stary tatuś mó widywał nieraz takie pokutu ące duszyczki. On wam o nich powie różności. Bo trzeba wam wieǳieć, że drzewié ², kiedy mało gǳie była uprawna ziemia a tylko góry
i lasy, to po lasach kryło się dużo zbó ników,
co napadali luǳi i obǳierali kościoły i dwory.
To też po śmierci ciężko musieli pokutować za
to, i nieraz widywano ich dusze ęczące koło
zakopanych pienięǳy.
— Więc i w zakopane pieniąǳe wierzycie?
²drzewiej (daw.) — dawnié . [przypis autorski]
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— Ba, a gǳieżby się poǳiały? Ta to oni
ich ze sobą do trumny nie wzięli. Pieniąǳe są,
eno zaklęte, a tatuś mówią, że byle wieǳieć
sposób dobrać się do nich, to e możnaby mieć
i być bogatym. Ot tam za temi lasami, gǳie
widać czubek góry, tam także były grube pieniąǳe, bo w tych lasach choǳił dawnié zbó nik Janosik. Musieliście o nim słyszeć?
Ciekawy byłem powieści, co tradycyą szły
z ust do ust o zbó nikach i ich skarbach, i prosiłem Jędrka, by mi coś o nich napomknął.
— Ano był zbó nik Janosik — zaczął Jędrek — i miał koło siebie dwunastu takich, co
nimi dowoǳił. Mieli się dobrze, wielkie skarby
znosili do lasu i chowali w spruchniałym dębie.
Jednego razu zachciało im dobrać do skrzyni
starosty. A że dwór starosty był obronny i napad niebezpieczny, więc nim ruszyli, przysięgli
sobie, że gdyby się rozproszyć musieli lub dostali się do kryminału, to za rok i sześć nieǳiel, kto żyw z nich zostanie, ze dą się koło dębu i poǳielą skarbem. Poszli nocą. Ale
starostę ktoś uprzeǳił, więc ich przy ął przy   Zaklęte pieniąǳe



gotowany. Otoczono ich wo skiem, wyłapano
i okuto. Janosik ednak uciekł do Nieǳicy³,
a ztamtąd dale na Węgry, przebrany za ǳiada.
Tam rozchorował się i umarł. Przed śmiercią
wygadał się o skarbie przed ednym cieślą, co
go pilnował w chorobie, i wytłumaczył mu, ak
i gǳie ma szukać spruchniałego dęba.
— No i znalazł go ów cieśla?
— A kto go wie? Jedni mówią, że znalazł,
ale nie głupi był przyznać się do tego. Inni mówią, że zapomniał rachować kroki po lesie, ak
go to Janosik nauczył, i pobłąǳił — i że skarb
do ǳiśdnia gǳieś leży. Może się zna ǳie taki
szczęśliwy, co go odszuka.
Na tem skończył Jędrek opowiadanie, zaciął koniki i popęǳił e żwawié , a a sobie tymczasem rozmyślałem nad tem, dlaczego właśnie
na więcé takich cudacznych powiastek o skarbach ukrytych, zaklętych pieniąǳach przechowu e się mięǳy biednym ludem? Bogacze nie
komponu ą sobie takich powiastek; oni robią
³Nieǳica — Nieǳica nad Duna cem po stronie węgierskié . [przypis autorski]
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pieniąǳe i ma ą e. Lud ich nie ma, ży e w ubóstwie i dlatego nęǳę swo ą umila sobie przyna mnie naǳie ą uro onych bogactw. Im lud
biednie szy, tem więcé takich powiastek sobie opowiada. U górskiego ludu est ich mnóstwo. — Wszęǳie napotkać można u nich podania o palących się pieniąǳach, o ukrytych
po skałach i lasach bogactwach, a nawet luǳie więcé oświeceni marzą uparcie o bogatych kopalniach złota, kry ących się w łonie
gór, i o sposobach dobrania się do nich. O ciec
Jędrka, ak się późnié przekonałem, należał do
takich luǳi, i syn prze ął potrochu od niego to
usposobienie. Parę razy eszcze podczas drogi
wracał do tego ulubionego przedmiotu i opowiadał mi o usiłowaniach, które pode mowali wraz z o cem, do odkrycia akiego skarbu.
Wśród takié gawędki do echaliśmy do Lubienia, wioski położoné u stóp góry Luboń. Tuśmy się zatrzymali, by dać dłuższy odpoczynek
koniom i sobie trochę czasu do spania. Przed
wschodem słonka musieliśmy wyruszyć, aby na
szczycie góry zobaczyć wschoǳące słońce i Ta   Zaklęte pieniąǳe



try, które ztamtąd pierwszy raz odsłania ą się
w całé okazałości.
Trudno mieszkańcom równin, którzy nigdy gór nie wiǳieli, dać wyobrażenie o tym
wspaniałym widoku, aki się przedstawia oczom
z Lubonia od małé karczemki, sto ącé tam
przy droǳe. Oko, ak koń puszczony na błonia,
hula i pęǳi po tych ogromnych obszarach ziemi, pogięté w pagórki i równiny, poprzerzynané białemi gościeńcami prowaǳącemi do
Jordanowa, Raby, Nowego Targu, pokra ané
w pasy przeróżné barwy, ak próbki sukna, zaczernioné lasami, domkami, kościołkami. Człowiek nie wie, gǳie pierwé patrzyć, co pierwé oglądać i poǳiwiać. Po za tą szeroko ciągnącą się okolicą wznosi się po prawé stronie
za siną mgłą, ak za szklanną szybą, rozłożysta Babia góra, która dla okolicznych mieszkańców est zarazem roǳa em barometru wróżącego słotę lub pogodę. Zanim chmury zakry ą niebo i rozpłaczą się deszczem, pierwé
da ą znać o tem za pośrednictwem Babié góry. Skoro głowa é obwinie się mgłami, e   Zaklęte pieniąǳe



stto pewny znak bliskiego deszczu. W chwili kiedy a stanąłem na szczycie Lubonia, dokąd doszedłem pieszo, wyprzeǳiwszy koniki
Jędrkowe, Babia góra asno i czysto rysowała się na błękitnem tle nieba, co mi dawało
naǳie ę, że z pogodą za adę do Tatrów. Tatry
te stały przedemną w całym ma estacie swoim, podobne ztąd do białych obłoków rozrzuconych na krańcach widnokręgu w na rozmaitszych kształtach. Miałem czas nasycić się tym
pięknym widokiem, dopóki Jędrek nie nadciągnął z wózkiem. Wtedy wsiadłem i z góry na
dół pęǳiliśmy szybko z turkotem po twardym
gościńcu, wśród tumanu kurzawy, i niezadługo
stanęliśmy w karczmie na Zaborni, gǳie napiłem się kawy, a Jędrek i Tereska gorącego mleka.
Za Zabornią znowu droga pnie się do góry, przechoǳi koło kościoła świętego Krzyża,
barǳo starego, sto ącego wśród rozsochatych
i gęsty cień da ących lip, wĳe się kręto po górze Obidową zwané , chowa się we wsi Klikuszowe , przechoǳi przez niewielki strumień,
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i znowu podnosi się na wzgórze, z którego widać szeroką równinę Duna ca, połysku ącego
ak rybia łuska w słońcu; a nad tą rzeką okazu e się kościół z białą wieżą i czarnemi dachami przytulonemi edne do drugich. To stolica
górskié okolicy, Nowy Targ.
Tu na obszernym rynku, w środku którego stoi odrapany budynek podobny do lamusa i ma wyobrażać ratusz mie ski, odbywa ą się
kilka razy do roku armarki, na których Podhalanie (tak się nazywa ą mieszkańcy gór) zaopatru ą wszystkie swe potrzeby i zwożą swo e produkta, akoto: sery owcze w kształcie oszczypków i brusków, płótna, sukna brunatnego koloru na guńki, a a; a w zamian kupu ą skóry
na kerpce i pasy, kapelusze wyrabiane w Orawie, perkaliki i chustki kolorowe. Te ostatnie
są szczególnie szą pokusą dla ǳiewcząt, bo góralki a nawet i górale lubią ubierać się ładnie
i pokaźnie, dlatego też spotykamy u nich większą schludność a nawet elegancyę. Góral nie
czeka, ak mieszkaniec dolin, do nieǳieli na
przewǳianie koszuli, i rad przytem stroi się
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w mosiężne kółka i spinki, w pierścionki i inne
świecidełka. Wieǳą o tem dobrze żyǳi handlarze, i mnóstwo krasnych chustek, haowanych kołnierzyków, różnokolorowych perkalików rozkłada ą na wabika przed oczami tego ludu. Oprócz tych zapasów zbytku i strou, odbywa się tuta w Nowym Targu sprzedaż
koni i owiec, szczególnié pod esień i na wiosnę. Z tego powodu Nowy Targ est ważnym
punktem dla każdego górala; mało który pomĳa sposobność pielgrzymowania boda raz na
rok, aby się pomodlić, kupić co lub sprzedać
— i upić. Ksiąǳ i karczmarz niemały procent
ma ą z każdego takiego armarku.
Nadto Nowy Targ est sieǳibą właǳy sądowé i administracy né , ma przytem kilka sklepów, które okolicę zaopatru ą w towary kolonialne; aptekę, browar, gǳie wyrabia ą liche
piwo, pocztę; a panie sęǳine, doktorowe, aptekarzowa stanowią arystokracyę towarzystwa.
W mieszczaństwie przeważa cech szewski, co
est tem ciekawsze, że ak wiadomo, górale nie
noszą butów.
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Zanim wy eǳiemy z Nowego Targu, poprowaǳę was eszcze przez Duna ec po szerokim wygodnym moście na wzgórze, na którem
est maleńki drewniany kościołek święté Anny, otoczony cmentarzem. Chciałem go wam
zaś pokazać dlatego, że estto kościołek barǳo
stary i wiąże się do niego podanie, że go zbó nicy wybudowali, czy też oﬁarowali do wielkiego ołtarza obraz, który zrabowali poprzednio
na Węgrach. To przypomina owych średniowiecznych rycerzy, którzy za złupione pieniąǳe stawiali kościoły. Zbó nicy tatrzańscy mieli
coś rycerskiego w sobie, i rzemiosło ich i podania o nich nietylko nie buǳą wstrętu u Podhalan, ale owszem otacza e pewien urok i poszanowanie. Ma to swó powód głębszy; zrozumiecie go łatwo, skoro wam powiem, zkąd powstał u górali pociąg do zbó eckiego rzemiosła.
Posłucha cie:
Cała ǳisie sza Nowotarszczyzna aż po stoki Tatrów należała do dóbr królewskich, zarząǳali nią starostowie, a lubo prawa królewskie,
rozległe przestrzenie i niedostępne lasy zabez   Zaklęte pieniąǳe



pieczały potrochu swobodę górali, to ednak
chciwość i surowość starostów zna dowała sposoby ciemiężenia ich. Prześladowani chronili
się wtedy w lasy i tam pod dowóǳtwem na odważnie szego i na rozsądnie szego, którego
nazywano marszałkiem, prowaǳili żywot swobodny, utrzymu ąc się z rozbo u i napadów. Że
nieraz taka ucieczka w lasy przybierała ogromne rozmiary, świadczy o tem wymownie powstanie Kostki Napierskiego za Władysława IV.
Cała Nowotarszczyzna zbuntowała się wtedy,
Kostka Napierski porozumiewał się wówczas
z drugim rokoszaninem Chmielnickim i wspólnie z nim ǳiałał. Część ludu obległa zamek
Czorsztyn, i zdobyła go. Dopiero wo sko biskupa Gębickiego położyło kres temu buntowi, a Napierski pochwycony, został stracony
na rynku krakowskim. Co est na ciekawszem
w tem całem zdarzeniu, to to, że lud tatrzański buntu ąc się przeciw starostom i szlachcie,
dla samego króla na żywszą okazywał miłość,
i Napierski tylko tym sposobem pociągnął go
do otwartego buntu, że udał, akoby sam król
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tego sobie życzył dla ukrócenia swywoli szlacheckié . Pokazywał nawet uniwersały t . rozkazy królewskie, niewiadomo czy prawǳiwe,
czy fałszowane, i dlatego lud garnął się do niego licznie. Ale skoro przekonano się, że Napierski ǳiała bez woli królewskié , odstąpiono go, i to ułatwiło zwycięztwo wo skom biskupim. Górale nie chcieli występować wbrew
woli króla, bo królów szanowali i miłowali, gdyż
przywile e i prawa królewskie broniły ich zawsze i ochraniały. Zrywali się na złych urzędników, ale nigdy na króla; uciemiężeni uciekali
w lasy i z potrzeby stawali się rozbó nikami.
To nam tłumaczy asno, dlaczego stan zbóecki był w poszanowaniu u ludu; stał się on roǳa em rycerskié szkoły, gǳie młoǳież ćwiczyła się w odwaǳe, zażywała swobody i wesołego życia. Opowiadania porobiły z dawnych
zbó ników bohaterów i kusiły młoǳież do naśladowania. Późnié z wytrzebieniem lasów, uorganizowaniem policyi wytępiono także i bandy
zbó ników, ale nie zupełnie; bo eszcze kilka lat
temu odkryto bandę rabusiów pod kierownic   Zaklęte pieniąǳe



twem Mate a. Nie byli to ednak uż zbó nicy w dawnem znaczeniu, ale raczé sza ka rabusiów i złoǳie ów, którzy porozumiewali się
z sobą i od czasu do czasu robili wyprawy na
aki dwór lub plebanię, a potem wracali cicho
do chat swoich. Długo im to uchoǳiło; ale
raz z okazyi zamordowania edné ǳiewczyny
na Chranczówce sąd padł na ślad sza ki, wyłapano ą i osaǳono w Sączu, gǳie herszt é
Mate umarł w roku . Obecnie nie ma uż
zbó ników w Tatrach, a eżeli którego młodego
napada chętka do życia swobodnego, wesołego,
to chwyta za ciupagę⁴ i iǳie w góry, ale nie żeby zabĳać, eno paść owce i biegać po halach.
Paszenie owiec połączone z trudami, niewygodami i niebezpieczeństwami, zastępu e ǳiś poczęści ową szkołę rycerską tatrzańskiego ludu.
Otóż rozgadałem się, a tam Jędrek czeka
na mnie niecierpliwie na rynku nowotarskim.
Wracam tedy do niego i siadam co tchu na wózek, bo mamy eszcze trzy dobre mile do Zakopanego przez wsie Szaﬂary, Biały Duna ec
⁴ciupaga (gw.) — laska z toporkiem. [przypis autorski]
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i Poronin. Wsie te daleko od siebie rozrzucone, ciągną się nad brzegami Białego Duna ca.
W Szaﬂarach stał niegdyś zamek Komorowskich na skale. ǲiś z zamku ani śladu, a skałę całą prawie rozkopano na wapno. Są luǳie,
którzy płaczą za tem znikaniem starych zamków; co do mnie, wolę szkołę lub szpital powstały choćby ze szczątków starego zamczyska,
niż bezużyteczną ruinę, która często przypomina to, o czem zapomniećby należało.
Sama wieś Szaﬂary est brzydka; chaty na
kupie edna przy drugié , bez drzew, grunta ałowe i okolica nieładna. Zato Biały Duna ec ma
uż weselsze położenie. Zatrzymam was czytelnicy moi w té wsi przed domkiem wybudowanym w szwa carskim guście, z piwniczką pod gankiem, z ogródkiem, w którym stoi
kilka ulów. Potem poprowaǳę was kilkaǳiesiąt kroków dalé i pokażę wam dom inny, porządne obe ście gospodarskie, podwórko wyłożone kamiennemi płytami, kuźnię murowaną, a wszystko to otoczone wysokim drewnianym parkanem i zamknięte bramą wygląda na
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dwór; a przecież estto tylko chłopskie mieszkanie. Oba te bowiem domy, które wam pokazałem, należą do dwóch zasobnych górali braci Pawlikowskich. Ale bogactwo to nie edyny ma ątek, aki ma ą, bo oprócz tego ma ą
naukę, skończyli bowiem po kilka klas gimnazyalnych, a mimo to wrócili do góralskiego
stro u i pracy. Na dolinach nie spotykamy podobnych przykładów. Tam skoro chłop zdobęǳie się raz na posłanie syna do szkół, ani chce
słyszeć o tem, by wracał do roli; pcha go coraz wyżé i woli, że syn ego zostanie księǳem
bez powołania, lichym urzędnikiem, byle tylko przestał być chłopem. Przeciwnie u górali
zdarza ą się częste wypadki, że młody chłopak
po ukończeniu kilku klas, skoro nie pokazue naǳwycza nych zdolności, wraca do domu,
do bydła, roli lub innego zatrudnienia. W ten
sposób oświata szybszym tu, niż na dolinach
postępu e krokiem. Taki cztero lub sześcioklasista sta e się wzorem i nauczycielem we wsi;
to też rzadko o górala lub góralkę, którzyby się
w kościele z książki nie modlili, a Zakopane
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ma nietylko swo ą czytelnię, ale kilku górali,
z którymi można o wszystkiem rozumnie pogadać. Nadto ocieranie się w szkołoch o luǳi
różnych stanów, stosunek z gośćmi przybywaącymi do Zakopanego pozbawiło całkiem lud
górski owé ǳikości i nieufności w obcowaniu, aką ma lud dolin. Góral umie swobodnie a bez zuchwałości bawić się w towarzystwie
osób miastowych, nie żenu e go wcale sieǳenie na kanapie lub taniec z panną w edwabiach, a w przy ęciu gości u siebie ma ą ową naturalną, niewymuszoną grzeczność, któré tradycya przechowała się w dworkach szlacheckich. Zdarzyło mi się być raz na weselu góralskiem w Poroninie, a bawiłem się tam lepié
i serdecznié , niż na nie ednym mieszczańskim
balu, i nasłuchałem się toastów daleko poważnie szych i rozumnie szych, niż na obiadach literackich. Jeden szczególnié toast utkwił mi
w głowie, który był té treści, że lud est płotem, a panowie kołkami w tym płocie, że na
łączności tych dwóch rzeczy polega siła, bo płot
upadnie, gdy kołki się usuną, a kołki bez pło   Zaklęte pieniąǳe



tu na nic się nie zdaǳą. Taki toast powieǳiał
prosty góral.
Kiedy uż esteśmy w Poroninie, muszę wam
dodać, że przed wybudowaniem kościoła w Zakopanem, tuta lud choǳił na nabożeństwo.
I ǳiś eszcze wielu Zakopian chętné tu ciągnie w nieǳielę i święta, a szczególnié na Maryę Magdalenę, bo wtedy tu odpust. Suną wtedy z różnych stron i gościeńcem i po stokach
gór, niby kolorowe robaczki, górale i góralki, a mięǳy nimi widać ciemne, połysku ące ak edwab koszule uchasów⁵. W ten ǳień
bowiem przychoǳą oni z gór na ǳień cały;
pomodlą się w kościele, potańczą w karczmie,
i nad ranem wraca ą znowu do owiec w góry. W ten ǳień nietylko kościół, ale i cmentarz w Poroninie est pełen ludu. Górale bowiem, podobnie ak Tyrolczycy, są barǳo nabożni. Każdy wita się słowem bożem, przechoǳąc koło siebie, księǳu na mszę chętnie ostatni grosz poniesie, po drogach stawia krzyże i ﬁgury, i parę razy do roku pielgrzymu e do Kal⁵juchas (gw.) — pasterz. [przypis autorski]
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waryi na nabożeństwo i ogórki, a do Krakowa na Matkę Boską Szkaplerzną, zkąd przynosi
do domu szkaplerze i kukiełki. Mo a Tereska,
choć to nie był odpust, wiozła spory tego zapas dla krewnych swoich. Przez drogę układała
i roǳielała te prezenta, tłumacząc mi, dla kogo
który przeznacza.
Zaledwie pół mili odǳielało nas od domu Jędrka. Tatry widać było w całé okazałości
przy blasku zachoǳącego słońca. Z sinych lasów wysuwały się nagie, skaliste wierzchy edne po drugich, ubielone tu i owǳie śniegami,
ozłocone słońcem i pokra ane czarnemi smugami cieniów, które rosły w miarę im słońce
barǳié się zniżało. Jechaliśmy wśród szmaragdowych, pachnących łąk, na których luǳie
za ęci byli zbieraniem siana. Duna ec szumiał
wciąż koło drogi; wody ego miały prze rzystość kryształu, w głębszych mie scach przybierały prze rzysty kolor zielony, a wśród kamieni rozpryskiwały i pieniły się białą ak śnieg
pianą. Po pół goǳiny takié azdy spytałem Jędrka:
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— A gǳież twó dom? Chyba gǳie za wsią.
— Ka ta panoczku koniec wsi… bęǳie
z pół mili eszcze. A my mieszkamy przed kościołem. O! tam.
Wskazał batem na drugą stronę rzeki, gǳie
pod lesistą a w połowie uprawną górą Gubałówką stało kilka chat otoczonych olszynowym
ga em. Skręcił na prawo z drogi, minął mostek i młyn, prze echał łąkę i zatrzymał wózek
przed chatą, na progu któré sieǳiał stary góral z siwemi długiemi włosami, trzyma ąc na
kolanach małą, może czteroletnią ǳiewczynę,
a dwo e innych ǳieci bawiło się koło niego.
— Pochwalony — rzekł Jędrek, zeskaku ąc
z wozu.
— A, to wy… na wieki… wita cie — odrzekł stary. Kogożeście to przywieźli?
— Panoczka z Krakowa.
Stary podał mi na powitanie pomarszczoną
i spracowaną rękę i rzekł:
— Wita cie.
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Tereska tymczasem przywitawszy ǳieci i wpakowawszy im w ręce bułki i rogale, poszła wyprzątać dla mnie izbę.

.     
W goǳinę po przy eźǳie leżałem uż, wypoczywa ąc po truǳącé droǳe, na wysokiem łóżku góralskiem, wysłanem świeżem sianem, przykrytem białą płachtą. Nademną na żerǳi wisiały pierzynki i poduszki w kraciastych niebieskich poszewkach. Im więcé takié zapasowé pościeli, tem lepié to świadczy o zamożności domu. Pościel bowiem, kożuszki i płótno,
stanowią tu ma ątek domowy; a obrazy i miski polewane, świecące na rzeźbionych półkach
dokoła izby, należą do koniecznych warunków
zamożności. Miski te, talerze i garnuszki mało kiedy są używane, a liczba ich rośnie z każdym armarkiem lub odpustem. Górale lubu ą
się w tego roǳa u zbytku. Żadna izba nie obe ǳie się bez té ozdoby. Izby góralskie oǳna   Zaklęte pieniąǳe



cza ą się, szczególnié w lecie, czystością, a że są
niebielone, eno deskami wyłożone, więc zdaą się podobne do wnętrza skrzyni wylepioné
obrazami. Stół na skrzyżowanych nogach, ławy wysokie sto ące dokoła ścian i szafeczka bez
drzwi, stanowią całe umeblowanie takié izby,
nazywané tu świetlicą, choć małe okienka niewiele da ą światła. Po drugié stronie sieni est
tak zwana izba piekarska, która w porze letnie ,
gdy świetlice wyna mu e się gościom, służy za
mieszkanie całe roǳinie góralskié . Tam oni
sieǳą, warzą i eǳą, a sypia ą wtedy w szopie
na sianie.
W té chwili z izby piekarskié dolatywały
mnie urwane tony stro onych skrzypców i głosy piszczałek, na których ǳieci Tereski niemiłosiernie wygwizdywały. Nie mogłem usnąć,
więc poszedłem tam. Koło pieca, na którym
warzyła się wieczerza, stała Tereska i dużą łyżką mięszała mąkę na kluski; tuż przy ogniu
sieǳiała córeczka é Kasia i grzała bose nóżki, a ǳiadek sieǳiał przy nié i przez okulary w rogowé oprawie czytał zatłuszczoną akąś
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książkę. Jędrek zaś leżąc na łóżku popychał od
czasu do czasu edną nogą kołyskę wiszącą nad
nim na żerǳi i kołysał do snu na młodszego
syna.
— A wy co czytacie? — spytałem ǳiada.
— Sennik, panie — odrzekł stary, zde mu ąc okulary.
— A to na co?
— Jak to na co? czy to nie wiecie, na co
sennik? Żeby sen wytłumaczyć i wieǳieć, aki
numer postawić na loteryi.
— A czy to religia pozwala wierzyć w sny?
— A czemu nie? To przecie sny, ak wszystko, od Pana Boga pochoǳą, a są tacy luǳie,
którym Pan Bóg da e moc cudowną odgadywania snów, ak Józefowi Egipskiemu.
— Albo temu, co pisał tę książkę.
— A kto wie? Może on to ma od Pana
Boga. Inaczé by nie drukował przecie.
Wieǳiałem, że nie przekonałbym starego
o fałszywości ego wiary rozumowaniem, i zamiast czas na to tracić, zapytałem wprost:
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— No i wyśnił wam się aki sen podług
sennika?
— Ba, nie eden.
— Może i numera akie traﬁliście?
— To nie, bo nie każden numer dobrze się
wyśni. Inaczé luǳie by straszne ma ątki porobili na loteryi. Ale ak kto ma szczęście, to
często dobrze utraﬁ.
— A wy nie macie szczęścia?
— Kto to wie? To wszystko od mocy boskié zawisło. Może mnie eszcze sąǳono być
barǳo bogatym, nie przez loteryę, to innym
sposobem. U nas tu na bogactwie nie zbywa,
tylko trzeba wieǳieć, ak go szukać.
— I gǳież te bogactwa? — spytałem.
— Wszęǳie — rzekł stary Bartłomie z taemniczą miną — po pieczarach, po starych
dębach, pod skałami, a i w ziemi niemało złota. Ta to wy piśmienny człowiek to musieliście
zapewne czytać, że tu u nas były kopalnie złota i srebra za starego króla. Za Kościeliskami
można eszcze wiǳieć amy, gǳie były roboty.
Jeżeli było złoto, to i est, gǳieżby się poǳia   Zaklęte pieniąǳe



ło? Wszystkiego luǳie nie zabrali, bo Pan Bóg
ma więcé , niż rozdał.
— Może być — odrzekłem, by uleczyć starego z ego próżnych naǳiei, że w staréj robocie
i w innych mie scach w górach znalazłoby się
trochę złota lub srebra, ale dobywanie więcé by
kosztowało, i dlatego nikt się nie kusi o to.
Bartłomie potrząsnął głową z niedowierzaniem.
— Byli tu tacy — rzekł — co inaczé mówili. Jednego roku przy echał tu akiś niemłody pan z cudacznemi akiemiś sprzętami, przez
które patrzał, wkładał do wody, brał ze sobą na
góry i przyglądał się im co chwila.
— To były zapewne lunety, barometry i termometry?
— Nie wiem, ak się to tam wszystko nazywało, aleśmy z tem choǳili po różnych górach
i parowach, a pan ów ciągle coś oglądał, pukał
w skały, zaglądał do każdé ǳiury i pilnie to
wszystko zapisywał. To był nielada spekulant,
i a się zaraz domyśliłem, czego on szuka.
— I czegóż?
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— A użcić złota. Przecież za czem innem
nie łaziłby tak skwapliwie. Raz nawet ośmieliłem się spytać go o to, choć to był mruk wielki,
i rzekłem:
— Cóż panoczku, zna ǳiemy te bogactwa,
czy nie?
— A on rozśmiał się z was?… co?
— Coby się zaś miał śmiać? Spo rzał on na
mnie ǳiwacznie akoś i rzekł poważnie: macie wy bogactwa większe, niż się domyślacie;
tylko e dobyć trzeba. W tem sztuka. A to był
mądry człek, panoczku, i rzetelny, to pewnie
nie kłamał.
Gdy to opowiadał o niezna omym podróżniku Bartłomie , cała roǳina słuchała go z wielkiem za ęciem, a na barǳié Jędrek. Podniósł
się na łóżku, odłożył skrzypce na bok i zasłuchał się cały, a oczy ego blyszczały ǳiwnym
ogniem.
— Gdyby to znaleźć taki skarb — odezwał
się, gdy o ciec przestał mówić — człekby nie
potrzebował tak ciężko pracować, i odetchnąłby
trochę.
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— A czy wy wiecie — spytałem — co niezna omy rozumiał pod bogactwem owem?
— A cóżby, eno pieniąǳe.
— Tak, ale pieniąǳe zaklęte, które bez pracy dobyć się nie daǳą.
Chciałem dalé o tem mówić, gdy drzwi się
otworzyły i wszedł młody góral w czarné koszuli i lichem ubraniu.
— Pochwalony… wita cie — rzekł.
— Wita Stachu.
— Wy dawno z Krakowa?
— Co ino.
— I cóż Kuba zdrowy? — spytał, zbliża ąc
się do Tereski. — Pytał się o brata, którego
odwieǳali w lazarecie.
— O , nie wygrzebie się z té biedy.
— Pozdrowiliście go odemnie?
— A coby nie?
Rozmowa się urwała. Góral usiadł pod oknem,
milczał chwilę, potem spytał starego:
— Wy nie iǳiecie do bani?
— Bo a wiem? — odparł, skrobiąc się po
głowie Bartek i namyślał się.
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— Chodźcie, chodźcie, zarobicie parę papierków to dla nas biednych niemała rzecz.
— Paroma papierkami biedy nie wyżenie
z chałupy.
— Ale to zawsze pomoc. Chodźcie, chodźcie; z wami mi akoś raźnié robić. A dawnoście
uż nie byli. Kasy er pytał się, czy uż nie chcecie być hawiarzem?
Nie zrozumiałem wiele z té rozmowy, i dlatego zapytałem się Jędrka, co znaczy bania, a co
hawiarz?
— Bania, wiecie — rzekł Stach żywo, wyręcza ąc leniwego Jędrka — to ama, gǳie kopiemy rudę.
— Jaką rudę?
— Ano żelazną. A my, co kopiemy, nazywamy się hawiarze. Wiecie teraz?
Rozgadawszy się, opowiadał mi dalé Stach,
że pracu ą w bani pod Magórą, że pracu ą spółkami po czterech lub sześciu, że oprócz zarobku dosta ą za nowego właściciela mundur górniczy, że ma ą swo ą muzykę i inne tym podobne rzeczy. Potem, znowu zwrócił się do Bartło   Zaklęte pieniąǳe



mie a, który akoś nie miał ochoty iść do bani,
i tak go zaczął namawiać, że stary zdecydował
się iść i wyszedł do komory, by się przebrać.
— I nocą pó ǳiecie? — spytałem.
— A nocą, panie, żeby rano uż rozpocząć
robotę. Teraz miesiączek świeci, to pó ǳiemy
raźno.
— To przy ǳiecie pomęczeni.
Rozśmiał się wesoło i rzekł:
— A czem?… Góral choǳeniem się nie
zmęczy tak prędko.
Spo rzał na skrzypce i odezwał się:
— Ano byś zagrał co Jędrku.
Jędrek nie dał się długo prosić. Ochota do
grania i tańca u górali na poczekaniu. Byle skrzypki i trochę mie sca, uż zabawa i taniec. Ledwie
Jędrek przyłożył skrzypce do twarzy i grać zaczął, przytupu ąc sobie nogą, wnet Stach począł
przebierać nogami i skakać; a za nim wysunęła się Tereska z pod pieca i kółkiem kręciła się
koło niego. Czasami Stach zatrzymał się, klasnął w dłonie, wtedy ona wpadała mu w ramiona, zakręcili się obo e, ak wicher, gdy tuma   Zaklęte pieniąǳe



nem liści i prochu zakręci; i znowu puścili się,
i on przebierał i tupał na mie scu nogami, a ona
drobym kroczkiem boczkowała koło niego.
Tak tańcu e góral w domu, w szałasie, tak
samo w karczmie. Choćby było na więcé mie sca i luǳi, zwykle tańcu e tylko edna para lub
dwie, reszta się przypatru e tylko. Taniec ich
więc est raczé popisem, niż uciechą. Zna ą
wprawǳie i Lacha⁶, ale go nie raǳi tańcu ą;
wolą zawsze swo ego dreptaka.
Jeszcze Stach nie ukończył tańca, gdy wszedł
Bartek w posmolonem ubraniu hawiarza, miał
na plecach worek z narzęǳiami i chlebem na
dni kilka, a w ręce kaganek górniczy. Zaraz po
wieczerzy ruszył ze Stachem w drogę.
Po ego ode ściu wróciłem do mo é izdebki i wnet położyłem się spać. Obuǳił mnie
grzmot silny. Zerwałem się przestraszony i pobiegłem do okna, które gwałtowny wicher otworzył. Na dworze było ciemno, chmury warczały
częstemi grzmotami, a błyskawice od czasu do
czasu rozǳierały ciemności i rzucały oślepia⁶Lach — roǳa krakowiaka. [przypis autorski]
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ące blaski na okolicę. Burza stawała się coraz
zawziętszą, silnie szą. Wiatr szamotał olszynowym ga em, targał go i szarpał nielitościwie,
wył mięǳy chatami i huczał w kominie. Duna ec szumiał i pienił się wezbranemi wodami, a deszcz lał strumieniem. Stałem długi czas
w oknie, myśląc o Stachu i Bartłomie u, czy
wczas przed burzą doszli do kopalni, lub czy
ich burza w droǳe zaskoczyła. Zmiana wiatru, który skierował deszcz prosto w mo ą izbę,
zmusił mnie zamknąć okno. Późno w noc ustała burza, i położyłem się spać powtórnie koło
trzecié .
Na drugi ǳień po burzy śliczne nastało rano. Okolica cała obmyta deszczem wyglądała
świeżo i pięknie, ak ǳiewczyna, gdy po płaczu
się uśmiechnie. Powietrze było świeże, czyste,
drzewa zieleńsze, na każdym listku drżały brylantowe krople rosy, w których promienie słoneczne łamały się różnemi kolorami.
Wyszedłem przed chatę. Tereska z sierpem
szła w pole.
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— Słyszeliście panie zawieruchę? — spytała.
— Trudno było nie słyszeć. Straszna burza.
Musiała waszego o ca złapać w droǳe.
— Przeczekali ą pewnie w karczmie w Kuźnicach.
— A gǳież Jędręk?
— Poszedł siec trawę na Gubałówkę. O!
wiǳicie go panie tam, pod lasem.
— Pó dę do niego.
— A idźcie. Naǳiwicie się ztamtąd światu,
bo ztamtąd go moc widać.
Poszedłem ścieżką w górę. Im wyżé szedłem, tem pięknie szy odsłaniał się widok na
dolinę zakopiańską i góry. Dolina ta ciągnie się
długim pasem wzdłuż Duna ca, pokra ana kilkoma górskiemi potokami, zarosła tu i owǳie
świerkowemi lasami; ciemne chaty góralskie
porozrzucane szeroko ożywia ą ą, a kościół z ǳwonnicą, otoczony dość gęsto chatami, stanowi główny punkt té zieloné doliny, ciągnącé się aż
pod lesiste podnóża gór. Len i owies stanowią
całe gospodarstwo rolne górala, koło domów
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widać grządki kapusty i ziemniaków, starannie
i z trudem utrzymywane; resztę pola za mu ą
łąki ubarwione przeróżnem kwieciem. Łąki te
żywią konie i bydło; owies i ziemniaki stanowią edyne pożywienie górala, a len oǳiewa go.
To też zbiór siana, owsa i lnu, to na ważnie sze chwile w życiu tute szego ludu. Nieprzyzwycza ony on do systematyczné i ciągłé pracy, aką wiǳimy na dolinach; ale gdy przy ǳie
pora stosowna, to każdy pracu e za trzech i zwia się żywo i zręcznie, bo od pośpiechu zależy
wszystko. Natura tu kapryśna, pogoda niestała; trzeba więc korzystać z chwili porywać z pola plon przed deszczem i śniegiem. Wtedy eden drugiemu pomaga, i to nie za zapłatę, ale
bądź przez pokrewieństwo, bądź przez dobre
serce. Na emników nie wiǳiałem w górach.
Pod tym względem est stosunek barǳo patryarchalny. Jeżeli aki zamożny gazda ma zbierać owies lub len, wszyscy zna omi ego, krewni, sąsieǳi idą mu pomagać, a eżeli eszcze do
roboty sprowaǳi muzykę i da wódki trochę,
to nie potrzebu e się uż troszczyć o robotni   Zaklęte pieniąǳe



ków. Chłopcy i ǳiewczęta zwĳa ą się ochoczo
przy odgłosie skrzypców i basów; edna para
zwykle tańczy, inne pracu ą, potem inna tańczy na przemiany, i robota iǳie żywo wśród
ogólné wesołości, śmiechów i śpiewów. Gazda
odwza emnia ąc się za taką pomoc uboższym
robotnicom, to zagon pod ziemniaki zaorze, to
len im zwiezie do stodoły, lub inne sąsieǳkie
odda e usługi. — Główną tu rolę gra pokrewieństwo; ależ bo cała wieś stanowi ednę roǳinę. — Jeżeli kto komu nie brat, to swat,
albo kum. Zakopianie bowiem żenią się dość
chętnie mięǳy sobą. Tylko zamożnie si wyda ą
swo e córki do Orawy lub na Węgry. Mąż, który iǳie na grunt żony, przy mu e é nazwisko
i woła ą go we wsi po tem nazwisku. Nazywa
się to, że się przyżenił. I tak np. mó Jędrek po
żonie nazywał się we wsi Jaǳarz, choć właściwe nazwisko ego było Tatar. „Woła się Jaǳarz,
a pisze się Tatar” — tak określiła mi to Tereska, która szła ze mną pod górę na robotę do
swego ǳiadka. W połowie drogi poszła na prawo, a a skręciłem na lewo ku Jędrkowi. Widok
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ztąd był prześliczny. Na tle niebiesko-perłowego nieba rysowały się ak na mapie dokładnie
wszystkie szczyty od Orawy do Spiżu, coraz to
wyżé . Wyglądały akby schody do nieba.
— Wiǳicie panoczku — tłumaczył mi Jędrek, przerwawszy za mo em przy ściem robotę i oparłszy się na kosie — te góry, co tam
za mgłą widać, to Rohacze, Kominy, a ta góra,
co się wtyle chowa i tylko é czubek widać, to
Bystra, a panowie nazywa ą Pyszna. Zobaczycie ą lepié , ak po eǳiecie w Kościeliska, bo
tamtędy do nié dostać się na łatwié . A tu bliżé nas ta ruda góra, co tak sterczy nad reglami,
to Czerwony wirch.
— A to co za edna, co ak dwa ogromne
skrzydła sępie się wyda e?
— To Gewont. E miłoć panoczku popatrzeć ztamtąd na świat Boży. Dobrzeście powieǳieli, że to skrzydła, bo kto na nich stanie,
to mu się zda e, że ak ptak może latać po okolicy. Domy, pola, kościoły i rzeki widno ztamtąd akby na papierze wymalowane, a takie to
wszystko małe, że strach. Gościeniec i Duna   Zaklęte pieniąǳe



ec to ztamtąd wyda ą się, akby kto białe nitki
położył na zieloné trawie, a naszé chaty ani
dopatrzeć, chyba przez te rury, co to panowie
ma ą. Patrzał i a raz przez taką rurę ztamtąd.
— A ty choǳił z panami za przewodnika?
— Nie, a tam uchasił na Małé Łące, to
często za owcami choǳiłem na Gewont, często siadałem w tym siodełku. Strach spo rzeć
ztamtąd na dół. Jakby człek zleciał, toby się na
kawałeczki rozsypał, bo naga skała iǳie aż do
samego dołu, ak ściana.
— A przecież las pod nią widać.
— To się tylko tak zda e, akby on był przylepiony do Gewontu; ale tak nie est. Mięǳy
lasem a górą est przepaść, dolina, która iǳie
od Strążysk. Jest tam potok, co ze skały leci
na dół z kilkanaście sągów; my to nazywamy
małą Siklawą. Mó tatuś choǳą tam nieraz,
bo w skale, po któré woda płynie, est ǳiura, w któré , ak mówią, ma ą być pieniąǳe.
Nie śmie cie się, panie — mówił dalé Jędrek,
wiǳąc, że na wspomnienie zaklętych pienięǳy rozśmiałem się — bo niedaleko tego mie    Zaklęte pieniąǳe



sca, ak się iǳie od Strążysk do Białego, eden
gazda przed kilkuǳiesięciu latami znalazł grube pieniąǳe. Było to tak: Jacyś podróżni przyszli do niego na nocleg i ęli rozpytywać, którędy tu się iǳie do Białego i aka tam droga,
i czy o kilkaǳiesiąt kroków od drogi est dąb
spruchniały, a koło dębu duży kamień. Gazda
zmiarkował, że ci luǳie nienapróżno o to pyta ą, i pokazał im inną drogę, a sam poszedł
do Białego, szukał mie sca, ak mu e opisali
podróżni, i znalazł duże pieniąǳe. Były to pieniąǳe po zbó nikach, którzy uciekli na Węgry
i którzy z pewnością musieli o nich powieǳieć
podróżnym. Gazda zabrał pieniąǳe i za połowę wybudował kaplicę pod kościołem, a resztę
schował dla siebie. Ale te pieniąǳe nie wyszły
mu na dobre, bo się rozchorował i umarł.
Nie mogłem się przekonać, o ile prawdy
było w opowiadaniu Jędrka, i chcąc oderwać
ego myśli od tych skarbów, które mu się wciąż
roiły po głowie, zapytałem:
— A gǳie tu Morskie Oko?
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— O Rybie pytacie? O! Rybiego ztąd nie
widać; ale wiǳicie te góry, po których teraz
choǳą białe obłoki, niby owce, to Koszysta,
a obok nié Krzyżna, Granaty, Lilĳowa. Mięǳy niemi est siodełko, to Zawrat. Przez to
siodełko trzeba prze ść, minąć dolinę Pięciu stawów, które ak ogromne oczy czernią się tam
wśród nagich skał, trzeba prze ść przez Świstówkę i Opaloną, to się ze ǳie do Rybiego,
co leży pod szaremi skałami Mnicha. Nad Rybiem est eszcze drugi staw czarny. Nieraz a
tam woǳiłem panów. Jak macie nogi krzepkie i ochotę, to was tam zawiodę.
— Dobrze — rzekłem — pó ǳiemy do
Morskiego, a przedtem eszcze do Kościelisk.
— O! do Kościelisk nieduża droga i łatwa.
Do echać można wózkiem. A napatrzyć się est
czemu, bo tam barǳo cudnie.
— Więc utro ruszymy w drogę. Dobrze?
A po droǳe bęǳiemy szukać zaklętych skarbów.
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Jędrek popatrzył mi uważnie w oczy, chcąc
się przekonać, czy nie drwię z niego.
— A może wy macie sposób na to? — spytał z niedowierzaniem.
— Mam — rzekłem — i pokażę ci, gǳie
są zaklęte pieniąǳe i ak się ich szuka.
Jędrka oczy roziskrzyły się radością i zawołał:
— O , panoczku, gdybyście to mogli, tobyście nam biednym luǳiom dopomogli.
— Ja też właśnie to chcę zrobić. Więc utro
zaczniemy szukać.
— A możeby po tatusia posłać. To nie tak
daleko. O! wiǳicie za temi białemi domkami,
co wiǳieć w kącie doliny pod Nosalem. Tam są
kuźnice, a za kuźnicami est polana Kalatówka,
gǳie mamy nasze owce i krowy. Tereska tam
często choǳi po mleko, to ǳiś eszcze może tam zabiegnąć, bo od Katalówki do Magóry
niedaleko, a w Magórze są kopalnie, w których
mó tatuś robią.
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— Niepotrzeba o ca twego; niech pracu e,
bo przez pracę także się zna du e zaklęte pieniąǳe; i te są na pewnie sze.

.   
Na drugi ǳień wstałem wcześnié , by porobić
małe zapasy do całodniowé wycieczki w Kościeliska. Jakież było mo e zǳiwienie, gdy zbliżywszy się do okna, nie zobaczyłem gór. Cały
ich olbrzymi łańcuch znikł bez śladu; na ich
mie sce brudne chmury zasłaniały niebo i opuściły się aż po same regle. Była to zapowiedź,
ak mi powieǳiał Jędrek, długié niepogody.
I rzeczywiście niezadługo drobny a gęsty deszcz
począł padać i padał ǳień cały i noc, i znowu
następnego dnia prawie bez przerwy. Duna cowe wody podniosły się i brudno-żółtą przybrały
barwę; ścieżki i drogi rozmiękły. O wycieczce ani można było myśleć. Musiałem odłożyć
ą na czas pięknie szy, a tymczasem przepęǳałem dnie to na czytaniu, to na gawędce z Jędrkiem i ego żoną, lub bawieniu się z ich ǳieć   Zaklęte pieniąǳe



mi. Miałem sposobność przypatrzyć się wtedy bliżé ich życiu i przekonałem się, że górale przy całé swo e zwinności, zręczności, maą wielką skłonność do lenistwa. Potrzeb maą mało, bo się żywią barǳo nęǳnie owsianą mąką i mlekiem; więc potrzeba nie zmusza ich do pracy, a brak sposobu zarobkowania
pomaga im w lenistwie. Pracu ą, gdy uż koniecznie trzeba, pracu ą chwilowo, dorywczo;
a potem marnu ą czas na leżeniu, łażeniu koło
domu lub do sąsiadów. Mówię tu przeważnie
o mężczyznach, bo kobiety zawsze ma ą coś do
roboty koło domu, i wogóle kobiety w górach
nietylko są pracowitsze, ale wykonywu ą także
takie roboty, które na dolinach zwykle należą
do mężczyzn. Nierzadko można wiǳieć góralki zwożące siano, młócące cepami zboże, adące konno za bydłem. Tylko orka i kośba są wyłącznem przywile em mężczyzn. Tu się zastąpić
nie da ą. To za ęcie ednak niewiele im czasu
do roku zabiera. W zimie zwożą z gór z szałasów siano do wsi, lub wożą żelazo do Krakowa
i Tarnowa, i tem zarabia ą sobie na sól i krupy.
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A ednak to lud barǳo zdatny do wszystkiego. Czego się chwyci, to mu iǳie składnie, bo
est zmyślny, sprytny i zręczny. Na lepszy na
to dowód, że sami sobie umie ą zrobić wszystko, co im w gospodarstwie est potrzebne. Mało który potrzebu e cieśli do zrobienia domu,
bo sam sobie da radę, byle tylko mu pokazać. Sami sobie struga ą stołki, stoły, ławy i inne narzęǳia gospodarskie; wyrabia ą toporki,
tka ą sukno na guńki, na spodnie, wyrabia ą
i blichu ą płótno, szy ą kerpce i pasy; słowem
oprócz kapeluszy, które sprowaǳa ą z Orawy,
góral wszystko sobie zrobić umie, co mu potrzeba. Ale też nad potrzebę nic. O rzemiośle, o pracy ciągłé , o doskonaleniu się ani myślą. Zrobiwszy, co mu potrzeba, odpoczywa. Są
obo ętni na stały zarobek; a przytem ednak są
chciwi na pieniąǳe. Gǳie im się nadarza zarobek łatwy, tam chcieliby skorzystać ak na więcé , bez względu czy praca ich warta takié zapłaty, czy nie. Goście zwieǳa ący Zakopane i Tatry rozbuǳa ą w nich bezwiednie tę
chciwość, płacąc im za produkta lub pracę nie
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według wartości, ale podług kaprysu. Przez to
ceny rzeczy niesłychanie idą w górę, i ǳiś uż
Zakopane nie o wiele est tańsze od niektórych mie sc kąpielowych. Ale tam przyna mnié goście ma ą wygody i przy emności, o które
się właściciele postarali; tu zaś każą sobie płacić równie dobrze, a o wygody gości nie dbaą wcale. Na udowodnienie tego dość powieǳieć, że za parę izb ciemnych, za które dawnié
płaciło się miesięcznie ośm do ǳiesięciu reńskich, ǳiś górale żąda ą po pięćǳiesiąt i więcé , a to tylko dlatego, że raz eden lub drugi
gość powodu ąc się fantazyą, a może litością,
zapłacił taką sumę. Góral z té łaski zrobił sobie normę, i innym tak samo płacić każe. Jeżeli tak dalé pó ǳie, to za lat kilka Zakopane bęǳie na droższem mie scem pobytu w lecie, i odstręczyć może gości, którzy ǳiś tak
licznie e zwieǳa ą. Szczególnié Kongresówka da e znaczny procent co rok. Bywa ą lata,
w których liczba gości dochoǳi do kilkuset.
Z eżdża ą tu na żętycę i kąpiele do Jaszczurówki. Jestto źródło wody ciepłé ( stopni cie   Zaklęte pieniąǳe



pła podług R.), nazwane od aszczurek czarno-żółtych, kry ących się nad é brzegiem, Jaszczurówką. Od kilku lat wybudowano nad źródłem łazienki; ale do azd do nich przykry i zbyt
odległe są od wsi. To też wiele osób przesta e
na rzecznych kąpielach w Duna cu, które także barǳo wzmacnia ą. Na większą ednak zaletą Zakopanego est powietrze, powietrze przepełnione balsamiczną wonią żywicznych lasów
i łąk, zdrowe i czyste. Kąpiel w takiem powietrzu doda e sił, zdrowia i humoru nawet.
Do tego swoboda wielka, bo domy oddalone od siebie, zasłonione drzewami; więc każdy panem u siebie, bawi się i choǳi, ak mu
się podoba i gǳie chce; wszęǳie ma zieloności
w bród, powietrze cudowne i prześliczne widoki. A eżeli się stęskni za towarzystwem luǳi,
to iǳie pod kościół lub do restauracyi, których
tu est dwie, lub do kasyna, i tam zna du e zabawę, gazety i towarzystwo. Ma więc Zakopane wszystkie przy emności wsi, a zarazem nie
pozbawia człowieka towarzyskiego życia. Iǳie
tylko o to, aby górale nie utrudniali tam poby   Zaklęte pieniąǳe



tu gościom, ale owszem ułatwiali i czynili wygodnie szym. Miałem zamiar pogadać o tem
kiedy obszernié z Jędrkiem; ale zachowałem
sobie to aż do czasu naszé wycieczki w góry;
miałem w tem swó plan. Tymczasem o wycieczce ani można było myśleć eszcze. Deszcz
lał ciągle, szaruga i chlapanina była nieznośna.
W sobotę wrócił Stach z bani, ale sam. Na
zapytanie nasze, gǳie poǳiał starego Bartłomie a, spo rzał na nas zǳiwiony i odrzekł, że
Bartłomie nie był z nim wcale w bani, że zaraz
z karczmy, gǳie się byli schronili przed burzą,
pożegnał go, mówiąc, że wróci do domu, bo
się czu e niezdrów.
— I nie był odtąd w domu? — spytał Stach.
— Nie był wcale — odrzekła Tereska.
— Może gǳie w droǳe zachorował starowina? — rzekłem zaniepoko ony.
Jędrek potrząsnął na to głową z niedowierzaniem.
— Toby go był kto wiǳiał — rzekł. — To
nie to. Ja uż się domyślam, gǳie tatuś poszli.
— No, gǳież?
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— Za pienięǳmi. Rano tego dnia, kiedy
miał iść do bani, opowiadał mi, że mu się śniło, iż w Kościeliskach wiǳiał nad zbó ecką amą duży ogień, akby się pieniąǳe paliły. Tatuś
mówił mi wtedy, że to dobry sen, że to znak,
aby tam szukał; a emu właśnie nigdy eszcze
nie padło na myśl szukać tam pienięǳy. Pewnie tam poszedł.
— I nie zna ǳie — rzekł Stach — a w bani
byłby zarobił z parę papierków. Ot, a zarobiłem
z pomocą boską tyle.
I pokazał dwa guldeny i coś drobnych.
— To lepsze, niż wasze zaklęte pieniąǳe,
bo d abeł nie ma nic do nich.
— Masz słusznie Stachu — rzekłem klepiąc go po ramieniu.
Podobał mi się barǳo rozsądek tego młodego górala i pracowitość ego. A był przytem
sympatyczny, a nawet barǳo przysto ny. Dowieǳiałem się potem od Jędrka, że to był sierota, że o ca ego lawina przysypała pod Ornakiem. Była to edyna lawina, aka od niepamiętnych czasów spadła w tych górach. Znisz   Zaklęte pieniąǳe



czyła ona część lasu i zasypała luǳi pracu ących w kopalniach rudy. O ciec Jędrka był także mięǳy nimi. Sierotkę wzięła edna bogata
gaźǳina na wychowanie. Rósł chłopak razem
z é córką Hanką i dwo e tych ǳieci barǳo się
lubiło. Ale po śmierci męża — mówił mi dalé Jędrek — gaźǳinę podkusiło licho i poszła
drugi raz za mąż za młodego parobka, któremu
się zachciało być bogatym i upaść się na wdowim chlebie. Roǳina ednak zmarłego gazdy
nie pozwoliła pokrzywǳić córki i prawowała
się o grunt dla nié . Proces trwał lat kilka. Nowy gazda sprzedawał co mógł, wyciągał ostatni
grosz z domu i płacił a płacił w mieście, byle
proces wygrać. Obiecywali mu, że wygra. Poszło pono aż do samego cesarza, i ostatecznie
przegrał. To go tak zmarkociło, że wróciwszy
z miasta do domu, ze złości zdusił babę w łóżku.
— Żonę swo ą?
— Tak, bo był zły, że pieniąǳe potracił
i napróżno przyżenił się do staré baby.
— I dawno się to stało?
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— A bęǳie kilka lat temu. Wiǳiałem na
własne oczy babę wiszącą na brzózce tam nad
rzeką.
— A kiedy mówiłeś, że ą w łóżku zdusił.
— Tak było. Ale potem strach wziął go
wielki, żeby się to nie wydało; więc wyniósł babę na pole, zaǳierzgnął é sznurek koło szyi,
zawiesił na brzózce nad rzeką i uciekł do chałupy. A nad ranem choǳił od chaty do chaty
pytać, czy ego żony nie wiǳiano. Potrwożyły
się kumy i poszły z nim szukać. Idą nad rzekę, a tu na cienkié brzózce wisi trup. Brzózka
pod ciężarem się zgięła, i trup uklęknął na ziemi. Szymon począł biadać i lamentować, zeszli
się luǳie ze wsi i zrobił się rozruch. Wtedy
starzy poczęli coś kiwać głowami i pode rzliwie patrzyć na Szymona, bo im się to ǳiwnem wydawało, ak mogła nieboszczka zdusić
się przez powieszenie, kiedy nogami do ziemi
dostała. Choćby chciała, toby nie mogła była się w ten sposób powiesić. Chwycili więc
Szymka na pytki i bili go dotąd, aż się przyznał.
Wtedy przywiązali go do drzewa i dali znać do
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sądu. Parę dni tak leżał, zanim sęǳiowie przyechali z miasta i zabrali go z rąk ludu, który
mu wymyślał i bił go nielitościwie.
Skorzystałem z tego opowiadania Jędrka i przedstawiłem mu zgubne skutki upęǳania się za
ma ątkiem.
— Bez té żąǳy nagłego zbogacenia się —
mówiłem mu — Szymon mógłby być porządnym i pracowitym gospodarzem; ale zachciało
mu się przy ść tanim kosztem do ma ątku, i to
go zaprowaǳiło na szubienicę.
Jędrek zrozumiał skrytą intencyę mo ą, bo
rzekł:
— Rozumiem a dobrze, do czego wy prowaǳicie. Ale to inna rzecz my, a inna Szymek.
On chciał się zbogacić krzywdą luǳką i nie
miał Boga w sercu. My nie tacy. I gdyby nam
Pan Jezus dał przy ść do ma ątku, to przez to
anibyśmy dumnie si nie byli, ani wstyǳili się
pracy.
— Więc przyrzekasz mi, że bęǳiesz pracował?
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— Będę. Jak mi Pana Boga przy śmierci
potrzeba.
— Tego zapewnienia chciałem od ciebie.
Teraz mam naǳie ę, że zna ǳiemy skarby.
— Żebo ino słonko osuszyło trochę ziemię, to pó ǳiemy w góry. Dobrze?
Na słonko ednak trzeba było eszcze przeszło tyǳień czekać. Przez ten czas Bartłomie
nie pokazał się całkiem w chacie. Byłem zaniepoko ony o niego. Jędrek ednak nie poǳielał
mo é obawy. Był pewny że się staremu nic złego stać nie mogło, że może w którym szałasie
schronił się przed deszczem i sieǳi, czeka ąc
pogody. Nie myślał wcale szukać go, ani się
barǳo kłopotał o niego. Pod tym względem
górale pokazu ą ǳiwną obo ętność i nieczułość. Miłość roǳiców wypływa u nich więcé
z religĳnego obowiązku, niż z uczucia, a chorobę i śmierć roǳiców znoszą barǳo chłodno.
ǲie e się to poczęści z tego powodu, że górale śmierć nie uważa ą za nic strasznego. Życie
ich tak mizerne, że się do niego nie przywiązu ą wiele, a religia obiecu e im za grobem tyle
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roskoszy, że śmierć est dla nich nawet pożądaną. To też żadnemu góralowi, gdy zachoru e,
nie wpadnie na myśl raǳić się doktora, posyłać
do apteki po lekarstwo. Nie są nawet ciekawi
wieǳieć, na aką chorobę kto umiera. „Miał
chorość i umarł” — to im wystarcza, nie pyta ą o więcé . Byle nie umarł bez świętych sakramentów. O resztę mnie sza. Takie zapatrywanie się na śmierć i życie luǳkie tłumaczyło
w moich oczach poczęści obo ętność Jędrka na
los o ca, co inaczé byłoby mnie barǳo zgorszyło.
Wśród tego czasu zaszła okoliczność, która barǳo zainteresowała mieszkańców Chranczówki, i mnie niepomału ucieszyła. Stach, mó
ulubieniec, żenił się z Hanką, córką owé tak
strasznie przez swego męża zamordowané kobiety. Że dwo e młodych kocha się i żeni, nic
w tem nie byłoby ǳiwnego, zwłaszcza, że Hanka i Stach chowali się razem i znali oddawna.
Ale trzeba wieǳieć, że Hanka po nagłé śmierci swé matki popadła była w ponury smutek,
roǳa melancholii, która zamieniła się w żarli   Zaklęte pieniąǳe



wą dewocyę. Po całych dniach modliła się tylko, choǳiła po odpustach, a w końcu zapisała się do Siǳinek czy Suǳinek. Była to sekta nabożnisiów nazywana tak od wsi, w któré mieszkał ksiąǳ, co utworzył tę sektę. Powód, aki go skłonił do tego, nie był zapewne zły; chciał on podnieść moralność w luǳie,
a nawet w księżach, których wiǳiał ży ących
nie podług przepisów religii. Wnet zyskał dużo wyznawców, szczególnie mięǳy kobietami,
i wybudował ze składek kościół w Chochołowie. Umarł ednak przed ego ukończeniem,
a sekta Siǳińska pod kierunkiem fanatyków
ciemnych skrzywiła zupełnie pierwotną myśl
założyciela. Czcze formy, przesadne nabożeństwo, wiara w cuda i z awiska nadprzyroǳone,
przewróciły é wyznawcom głowy i doprowaǳiły do tak potwornego czynu, akim były zamach Banasia w Tarnowie na księǳa i Matkę
Boską. Wiadomość o tych strzałach tarnowskich doszła właśnie w tym czasie do Zakopanego, a że Hanka znaną była powszechnie
ako Siǳinka, więc luǳie poczęli ą publicz   Zaklęte pieniąǳe



nie wyśmiewać teraz, a nawet posuwali się do
gróźb i przekleństw, oburzeni czynem Banasia. I gdy edné nieǳieli Hanka szła do kościoła na sumę, kilku parobków zastąpiło é
drogę i zabronili é we ść do kościoła, mówiąc,
że luǳie, co strzela ą do Pana Boga, nie mogą
się modlić do niego. A gdy Hanka mimo to
chciała iść naprzekór im do kościoła, gwałtem
ą odepchnęli. Wtedy eden parobek ośmielił
się stanąć w é obronie. Odepchnął napastników, grożąc pięścią każdemu, ktoby się dotknął
Hanki.
— A wam kto pozwolił występować w obronie Pana Boga — rzekł — est od tego ksiąǳ.
Wy nie macie prawa zabraniać biedné sierocie modlić się. Pan Bóg na większym zbrodniarzom tego nie zabrania. Za głupiego Banasia ona nie odpowiada, ani nie winna temu, co
się tam stało.
Słowa te powieǳiane głosem śmiałym i odważnym poskromiły napastników, cofnęli się,
zostawia ąc wolne prze ście do kościoła. Może być, że ich mówiący przekonał, a może też
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zrobili to z obawy przed ego podniesioną pięścią i toporkiem. Stach bowiem znany był ako
siłacz. On to u ął się za sierotą Hanką, co ą
tem więce zǳiwiło, że Stach mógł mieć słuszny żal do nié . Po śmierci bowiem matki swoé , a barǳié eszcze od czasu, w którym przystała do sekty Siǳińskié , nietylko odsunęła
go od chaty, ale nawet nie chciała się z nim
widywać, choć wieǳiała, że Stach barǳo miał
się ku nié . Robiła to przez zbytek pobożności. To też teraz, gdy zobaczyła, że on właśnie
u ął się za nią, zǳiwiła się mocno. Takie głębokie przywiązanie rozczuliło ą, rozpłakała się
i podała rękę Stachowi na zgodę. On wziął ą za
rękę i zaprowaǳił do kościoła. Po sumie znowu zbliżył się do nié i odprowaǳił ą do domu, by é ktoś w droǳe nie zrobił krzywdy.
Idąc z nią, nie robił é żadnych wyrzutów, nie
prosił o nic, i doprowaǳiwszy do drzwi domu,
odszedł, nie czeka ąc nawet na pożegnanie. Taki szlachetny postępek, a z drugié strony niecna sprawa Banasia, opamiętały trochę Hankę w é zbytnié gorliwości religĳné . Reszty
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dokonał ksiąǳ, do którego na drugi ǳień poszła do spowieǳi. Ten roztrząsnął é sumienie
i dał zbawienne rady. Hanka wróciła do domu
całkiem odmieniona, a wieczorem odwieǳiła
Tereskę, u któré uż od paru lat niebyła, i dała
é do zrozumienia, że Stach, eżeli ma do nié
serce i szczerą intencyę, może przy ść z gorzałką do é chaty, to znaczy starać się o nią. Tak
się też stało — i w nieǳielę na bliższą miały
być zapowieǳi.
O tem wszystkiem dowieǳiałem się z ust
Tereski i Hanki. Gdy bowiem nad wieczorem
wracałem do domu z karczmy, gǳiem pokupował niektóre rzeczy na utrze szą wycieczkę
w Kościeliska, spotkałem obie kobiety klęczące
pod ﬁgurą niedaleko mie sca, w którem znaleziono przed laty zwłoki nieszczęśliwe matki
Hanki. — Stałem za niemi czas akiś, i potem razem wróciliśmy do domu — i wtedy
to opowieǳiały mi to wszystko, co powyżé
napisałem. A była to sobota. Na drugi ǳień
miały wy ść pierwsze zapowieǳi Hanki i Stacha. Jakby na błogosławieństwo młodé parze,
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w wilię niebo się wypogoǳiło, chmury rozstąpiły się i pochowały wśród lasów, a z pomięǳy
nich akby z morza wystąpiły wszystkie szczyty.
W nieǳielę uż na dobre się wypogoǳiło,
ǳień był prześliczny. Przez drżące listki brzóz,
co stały koło domu, przeciskały się całe snopy
złotych promieni i kładły się na zieloné trawie. Za brzózkami widać było z szumem płynące Duna cowe wody. Dalé świerkowe lasy,
za lasami niebieskawa mgła, za którą podnosiły
się wspaniałe góry oświecone rannem słońcem.
Szczególnié Gewont, akby czoło gór, wystąpił naprzód. W powietrzu była cisza i uroczysta powaga, czuć było w niem nieǳielę. Zdawało się, akby i natura w tym dniu świątecznié się przystroiła, ak ǳiewczyna do kościoła. — Tereska stroiła się także w haowane
chustki i perkalikowe mocno wykrochmalone
spódniczki, a my z Jędrkiem gotowaliśmy się
do wy azdu w Kościeliska. Chciałem bowiem
korzystać z pięknego dnia. O ósmé wózek uż
stał zaprzężony. Wsiadłem. Tereskę także za   Zaklęte pieniąǳe



brałem, by ą podwieźć do kościoła — i ruszyliśmy w drogę.
Jeszcze nie u echaliśmy ćwierci mili i byliśmy właśnie pod karczmą, gdy na droǳe wiodącé od Kościelisk usłyszeliśmy muzykę, brzęk
ǳwonków i wesołe śpiewy, a luǳie sto ący przed
karczmą poczęli wołać: uchasy adą z Pyszné .
Niebawem zobaczyłem na droǳe stada owiec,
kilka krów z ǳwonkami u szyi i konie obładowane cebrzyczkami, skopkami i innym sprzętem, a około tego szli uchasy w czarnych koszulach świecących ak atłas, wywĳa ąc toporkami i przyśpiewu ąc. Jeden z nich rzempolił
na skrzypcach. Z tyłu szedł wózek wyładowany
także sprzętami pozbieranemi z szałasu. Cały
ten zastęp wracał uż na zimowe leże do Kolbuszowe . Zǳiwiłem się, dlaczego tak wcześnie opuszczali góry. Wytłumaczyli mi, że to
uż wielka pora, bo trawa w górach uż niepożywna dla owiec po Matce Boskié Zielné ,
a przytem z powodu chłodnego lata bali się
śniegu wczesnego i dlatego spieszyli do domu.
Przed karczmą cały tabor się zatrzymał. Ksiąǳ,
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który właśnie wracał od chorego, zgorszony był
tą wrzawą w ǳień świąteczny blisko kościoła,
i dlatego odezwał się do gromady:
— Pamięta , abyś ǳień święty święcił.
— To też my go bęǳiemy święcić, egomościnku — odrzekli, kłania ąc się księǳu do
kolan — i pospieszyliśmy, żeby zdążyć na nabożeństwo.
I rzeczywiście zostali, i dopiero po sumie
ruszyli w drogę. Ja zaś z Jędrkiem podążyłem
do Kościelisk.

.     
Kto chce wiǳieć na powabnie szą część Tatrów,
temu wystarczy zobaczyć Kościeliska. Natura
tuta zrobiła akby wystawę swoich piękności,
którą bez trudu obe rzeć można. W dolinie Pięciu Stawów i przy Morskiem Oku okolica est
ponura, ǳika, groźna, a przystęp do nié trudny i męczący. Tuta uśmiechnięta, powabna,
wesoła i przystępna. Tam poǳiwiamy siłę —
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tu zachwycamy się urokami. Wyobraźcie sobie,
że góra pękła i rozpadła się w wąwóz czarowny, w fantastyczne skały naśladu ące zwierzęta,
zamki, wieże, kazalnice i stoły; ubierzcie każdy
załom skały, każdą szczelinę w mchy wilgotne, w pachnące gwoźǳiki, w świerki spina ące
się edne nad drugie; wystawcie sobie spodem
takiego wąwozu płynący po kolorowych granitach, szumiący, prze rzysty ak kryształ potok — a bęǳiecie mieli Kościeliska. — Ściany
tego wysokiego wąwozu, świecące tu i owǳie
srebrnym łyszczykiem, mogły bu né wyobraźni podszepnąć rzeczywiście myśl o skarbach zaklętych w tych górach. Jędrek nie był także
wolny od tego złuǳenia, i z trudem mógłem
mu wytłumaczyć, że tak nie est.
W azd do wąwozu kościeliskiego est niemnie powabny. Wózek minąwszy naturalną
bramę, utworzoną przez zbliżone ściany góry,
eǳie akby po dywanie przez kościeliską polanę, ożywioną licznemi szałasami, otoczoną lasami, które amﬁteatralnie wznoszą się naokoło.
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Zanim we ǳiemy w sam wąwóz, muszę zwrócić uwagę waszą na dwie osobliwości.
Jedną est popielata skała, sto ąca u samego w azdu do doliny kościeliskié . Składa się
ona cała akby z kamiennych ziarnek ęczmienia, i dlatego lud nazywa ą arcem. Te ziarnka
są to w istocie skamieniałe skorupy ślimaczków. Więcé takich skamieniałości spotykamy
na droǳe do Kościelisk i w okolicy Lidźmierza, co asno pokazu e, że kiedyś Nowotarska
dolina była łożyskiem ogromnego morza, którego bałwany rozbĳały się o tatrzańskie granity. Skamieniałości ślimaków są pamiątką z té
epoki.
Drugą osobliwością, która mile uderza podróżnego, est silna woń ﬁołków i malin, która szczególnié po deszczu napełnia powietrze.
Zapach ten nie pochoǳi wcale od kwiatów,
ale od kamieni leżących nad rzeką, przykrytych lekką powłoką czerwonawego, rǳawego
porostu. Porost ten zwilżony wodą wyda e tak
cudowną woń.
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Tak dla położenia swego, ak łatwego przystępu do kopalń rudy, Kościeliska były na więcé zamieszkałe i ożywione. Tu według podania był pierwszy kościołek (ztąd nazwa Kościeliska), tu kopano za króla Zygmunta rudę złotą
i srebrną i tarto ą, ak o tem świadczą dwa kamienie młyńskie leżące w wąwozie, o których
legendę powiem wam, gdy do nich do ǳiemy; tu były zabudowania gospodarskie i murowane domki, a wreszcie karczma, ǳiś w ruinie sto ąca. Obecnie goście zamiast do karczmy, pod eżdża ą do obﬁtego źródła otoczonego
darniowemi kanapkami, i posiliwszy się, ruszaą ztamtąd na zwieǳania wąwozu, a nawet wychoǳą na szczyt Pyszne .
Myśmy tak samo zrobili. Po małe przekąsce Jędrek puścił konia na trawę, a sam wziąwszy zawiniątko, poszedł przodem w wąwóz, opowiada ąc mi o nim, co sam wieǳiał. Gdyśmy
doszli do skały Sowy, zatrzymał się i odwrócił
ku mnie.
— O! patrzcie — rzekł, wskazu ąc na stromą ścianę wąwozu — wiǳicie u góry ten otwór
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szeroki; to ama zbó ecka. Głęboko ona wykuta w skale i ma kręte chodniki. Tam kryli się
zbó niki przed żandarmami, a w potrzebie to
po świerkach, co rosną na ścianach wąwozu,
umieli się spuszczać na dół ak po drabinie.
— Czy to tu twó tatuś poszli?
— A kto go wie? Może.
To powieǳiawszy, włożył dwa palce w usta
i świsnął przeraźliwie, donośnie raz i drugi, a potem przestał i czas akiś nasłuchiwał.
— Nie ma go — rzekł — boby się był odezwał.
Naraz gǳieś za górą odezwał się podobny
gwizd i echo powtórzyło go razy kilka.
— To tatuś? — spytałem.
— Kto wie? Może i on. Bęǳie albo przy
Pisané , albo w Krakowie, bo ztamtąd głos leciał.
— Jakto w Krakowie?
— A to panowie tak nazwali ednę paryę,
że niby przypomina wasze miasto. Jest tam i brama ﬂoryańska, i ulica i rynek, tylko nie tak
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ładne ak u was. Zobaczycie sami, to się przekonacie.
Rzeczywiście w pół goǳiny stanęliśmy w oné
paryi. Jestto rozpadlina w skale pełna chłodu
i wilgoci, a ciągnąca się daleko w głąb góry. Żywé trzeba było imaginacyi, żeby w tym ponurym wąwozie dopatrzeć podobieństwa do Krakowa. Chętnie wróciłem ztamtąd na słońce i podążyłem do Pisané . Jestto wapienna skała, na
któré podróżni wyrzyna ą swo e nazwiska ku
wieczné pamięci, a że skała nieduża, więc aki taki, by siebie umieścić, zaciera ślady swych
poprzedników. Coś podobnego ǳie e się w życiu. Jeden spycha drugiego, by sam za ął ego
mie sce.
Obok skały Pisané wypływa potok, który niektórzy zowią źródłem Czarnego Duna ca. Inni przeczą temu. Koło otworu, z którego
wypływa potok, u rzeliśmy starego Bartłomiea; był zbieǳony i zabruǳony. Worek z narzęǳiami leżał koło nóg ego.
— A wy tu co robicie?
Uśmiechnął się ałowo i rzekł:
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— Ot, włóczę się po górach, ak i wy.
— Przez tyle dni?
— Byłem u bacy pyszniańskiego w odwieǳiny.
— Ależ z Pyszny uż spęǳono owce.
— To też i a wracam do domu.
Widocznie stary kręcił, wstyǳąc się przyznać, za czem łaził właściwie po górach. Nie
chciałem go męczyć pytaniami, na które nie
miał odpowieǳi, i poszedłem ku Pyszné .
Tymczasem Jędrek zbliżył się do niego i coś
mu żywo opowiadał. Domyśliłem się, o czem
mówili. Jędrek opowiadał mu zapewne o mo é
obietnicy wyszukania skarbów.
Starego wiadomość ta ożywiła, wstał i zbliżył się do mnie.
— Czy to prawda, panie, co mówił Jędrek?
— A co takiego?
— Że wy obiecaliście mu odszukać skarby
w naszych górach?
— Tak, obiecałem.
— Tu? w Kościeliskach?
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— Jeszcze nie wiem gǳie. Muszę pierwé
się rozpatrzeć dobrze w waszych stronach.
— Ja wam do tego pomogę, bo tu znam
dobrze każdy kamień nieledwie. Chodźcie, poprowaǳę was do staré roboty, gǳie były dawnié kopalnie złota. Po droǳe zobaczycie młyńskie kamienie.
— A daleko one ztąd?
— Nie precz. Za ćwierć goǳiny tam staniemy.
Wypocząwszy trochę przy źródle, ruszyliśmy tam. Na prawo od drogi sterczał krzyż drewniany, wbity w oś kamienia młyńskiego, na
nim był wyrżnięty napis: „I nic nad Boga.” Napis ten i krzyż dał z początku Wincenty Pol.
Ale gdy krzyż spróchniał, postawiono nowy na
tem mie scu, z tym samym napisem. Drugi taki kamień młyński leży nieco niżé nad rzeką.
Otóż mówią o tych kamieniach, że e wiózł tędy młynarz od rudy za czasów, gdy tu były kopalnie złota, a wiózł e nie z potrzeby, eno że
się założył, iż we święto przewiezie e do wsi. Za
tę dumę i nieuszanowanie święta Pan Bóg go
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ukarał, bo w tem mie scu kamień spadł z wozu
i zabił go. Mogiła ego zna du e się o kilka kroków od kamienia. Poznać ą można po stosie
suchych gałęzi, które każdy przechoǳący góral rzuca. Gałęzie te co trzy lata palą, i znowu
nowy stos rośnie. Jestto barǳo stary zwycza ,
to rzucanie gałęzi na mogiłę.
Niedaleko za mogiłą młynarza wąwóz właściwy kończy się, ściany się rozszerza ą i zamienia ą w lesiste wzgórza, a Pyszna występu e na
tle nieba w całe okazałości. Zwróciliśmy się
na lewo ku smytniańskiemu szałasowi, który
był eszcze zamieszkały. Dwa wielkie, białe, liptowskie psy, akich górale używa ą do strzeżenia owiec, wybiegły ku nam i poczęły u adać,
pokazu ąc nam białe zęby i czarne podniebienia. — Za chwilę po awił się na wzgórku mały
uchasik, odwołał psy i zaprosił nas do szałasu. Traﬁliśmy właśnie na robienie serów, które odbywa się w ten sposób, że owcze mleko,
zmienione podpuszczką, warzą w dużym kotle
zawieszonym na środku szałasu, i gdy twaróg
zbiegać się zaczyna i odǳiela się od serwatki,
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baca zanurza w kociół ręce, łowi niemi kawały
twarogu, ugniata i potém wkłada w drewniane foremki. Czystą serwatkę zielonawego koloru zlewa ą do naczyń i wyseła ą chorym do
Zakopanego, eszcze ciepłą. Jest to tak zwana
żéntyca. Resztę zaś serwatki zmieszane z twarogiem, używa ą sami ako napó i pożywienie.
Przez cały czas pobytu w górach, psy i luǳie
innego pożywienia nie ma ą, chyba, że ktoś ze
wsi przy ǳie w odwieǳiny i przyniesie ako
gościeniec kawałek moskala t. . placka owsianego. — Mimo tak ednosta nego i mdłego
pożywienia, górale nieźle wygląda ą, są zdrowi a nawet ty ą. Żentyca est dla nich specyałem, za którym przepada ą. — Sery zaś wysyła ą na wieś gazdom, których owce pasą. Układa ą się z nimi wiele od tylu a tylu owiec maą im oddać sera; resztę zaś zachowu ą dla siebie ako wynagroǳenie za pasterstwo. Baca t.
. zwierzchnik uchasów zabiera większą ilość,
resztę ǳielą uchasy mięǳy siebie i sprzedaą bądź gościom, bądź na armarkach. Dochód
z żentycy należy także do nich. Razem niewiele
   Zaklęte pieniąǳe



to czyni, a odpowieǳialność za owce niemała
i przygód i niewygód dosyć znieść trzeba, mimo to górale chętnie idą uchasić. Na smytniańskie polanie było ich niewiele. Poznałem
ich wszystkich, bo właśnie pod wieczór wracali z gór z owcami, wpęǳili e w koszary to
est ogroǳenia i rozpoczął się podó . — Już
miesiąc wszedł ponad góry i osrebrzył ściany
kościeliskiego wąwozu, kiedy pożegnałem bacę i uchasów. Odprowaǳili nas kawałek drogi
strzela ąc na wiwat z pistoletów, które ma ą dla
odstraszania wilków.
Późno w noc wróciliśmy do domu; zmęczenia ednak nie czułem wielkiego, zdrowe górskie powietrze doda e sił — toteż na drugi ǳień
po kilkogoǳinnym śnie, byłem uż gotów do
nowe wycieczki. Miała to być dłuższa wycieczka z dwoma noclegami — a celem é Morskie
Oko. Trzeba było więc przygotować pożywienie i inne zapasy i dopiero po południu puścić
się mogłem w drogę.
Szliśmy piechotą. Droga prowaǳiła przez
kuźnice; zwieǳiłem e więc przy te sposobno   Zaklęte pieniąǳe



ści, a mianowicie walcownię, gǳie spłaszcza ą
żelazo na sztaby, — młot, gǳie bryły żelaza
lanego przyklepu ą w tak zwane gęsi — i piec,
z którego właśnie za chwilę miano wypuszczać
roztopiony metal. — Zatrzymałem się na to
widowisko. Robotnicy osmoleni, w drewnianych pantoﬂach krzątali się koło pieca, inni
czyścili kanaliki, w które miał być spuszczony roztopiony metal. — ǲwonek dał znak —
poczęto odbĳać ǳiurę w piecu — i za chwilę
ciężki, rozpalony do białości strumień wypłynął z pieca i rozlał się ak wąż po kanalikach
sycząc i pryska ąc iskrami. Gorąco zrobiło się
w hucie ogromne i dlatego spiesznie opuściłem
kuźnicę, zwłaszcza, że czekała nas eszcze duża
droga przed noclegiem. Z powodu pospiechu
nie zboczyłem także na polanę Kalatówki dla
zobaczenia źródeł Białego Duna ca, ale zaraz od
karczmy poszliśmy w górę na Królową i po parogoǳinné droǳe dostaliśmy się do mie sca,
zkąd u rzeliśmy szałasy „Gąsienicowe”, za niemi ciemne zwierciadło stawu otoczone wspaniałemi, poszarpanemi w fantastyczne kształty
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górami. To był na ǳisia kres naszé podróży,
koło stawu mieliśmy zanocować. Zdawało mi
się, że to nie tak daleko; ale potem przekonałem się, ak złudne są odległości w górach, gdy
do mie sca, które zdawało mi się odległe zaledwie na ćwierć mili, szliśmy półtory goǳiny
z okładem utyka ąc po kamieniach i poślizguąc się po trawie zwilżoné uż wieczorną rosą.
Dobrze uż po ǳiewiąté stanęliśmy na mie scu. — Jędrek naciął kosodrzewiny, nazbierał suchych gałęzi i naniecił duży ogień, którego blask długim, złocistym pasem odbił się
w przeźroczystym stawie. Niezadługo zza Koszyste pokazał się księżyc i oblał okolicę magicznem światłem. — Prześliczna to była noc,
tylko chłodna trochę. Na szczęście miałem ciepły szal, którym owinąwszy się usnąłem, — sen
był potrzebny, bo na drugi ǳień czekało nas
trudne prze ście przez Zawrat. Pochyłość bowiem tego prze ścia est barǳo stroma, a cały bok góry zasypany est drobnemi kawałkami granitu, niby cukru porąbanego, który usuwa się ciągle z pod nóg, że nie można na nim
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pewnie stanąć. W niektórych mie scach płachty zmarzłego śniegu przecina ą drogę. Przewodnicy wtedy robią toporkami karby, po których ak po schodkach wchoǳi się w górę. —
Droga na Zawrat prowaǳi około tak zwanego
Zamarzłego. Jest to eziorko małe, po brzegach
grubą skorupą lodu okryte i ztąd ego nazwa.
Lód ten przez całe lato nie ginie. Groźno, cicho i martwo tuta . Skały żółtawym mchem
porosłe wznoszą się, niby ławy w amﬁteatrze,
na których tu i owǳie biele ą płachty śniegu.
Zresztą żadné roślinności nie ma w té granitowé pustyni, żadnego ptaka ani stworzenia. Sieǳieliśmy tam czas akiś, gotu ąc się do
prze ścia przez Zawrat, gdy naraz dał się słyszeć
szelest spada ących kamieni. Jędrek zwrócił się
śpiesznie w stronę zkąd łoskot dochoǳił, przyłożył rękę do czoła i rzekł do mnie:
— Patrzcie panoczku! — Tu pokazał palcem na górę.
Spo rzałem, ale mimo natężenia wzroku nic
nie zobaczyłem.
— Co to ma być?
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— Kozica.
— Gǳie?
— Tam, tam, o! pod tym wirchem. Wiǳicie?
— Nic nie wiǳę.
— O! teraz na śnieg się dostała. Jak śmiga.
E , gdyby to strzelba była.
Teraz dopiero do rzałem w niezmierne wysokości na białem tle śniegu coś ciemnego, posuwa ącego się w górę. Była to ǳika koza. Bieg
é musiał być szybki, gdy w takié odległości
był widoczny. Z za ęciem przypatrywałem się
temu pięknemu z awisku. Widok stworzenia
na takich niedostępnych wysokościach i w takié skalisté pustyni, wielkie robi wrażenie. —
Od Jędrka dowieǳiałem się, że okolice te są
ulubionem mie scem ich pobytu. Przebywa ą
w niedostępnych turniach, trzyma ąc się zawsze szczytów gór. Polowanie na nie est nadzwycza trudne. Mimo to, odważni górale dużo ich nabili. Była obawa, że e zupełnie wytępią. Postarano się więc o zakaz strzelania kozic, a strażnikami porobiono właśnie na zago   Zaklęte pieniąǳe



rzalszych strzelców i prześladowców kozic. To
skutkowało. Liczba kozic się pomnożyła, a ci,
co na nie dawnié polowali, są teraz na lepszymi przewodnikami, bo zna ą wszystkie prze ścia w górach. Takimi przewodnikami są ǳiś:
Sieczka, Wala, Tatar i inni.
Gdy kozica znikła nam z oczów zupełnie,
ruszyliśmy w drogę i za dobre półtory goǳiny
stanęliśmy na szczycie Zawratu, zkąd szeroki
otworzył się nam widok na nagą i ǳiką okolicę pięciu stawów, co ak ogromne zwierciadła
leżą w poważné oprawie popielatych głazów,
a czubaty wierzch Krywania, niby głowa cukru, okazu e się oczom.
Z Zawratu spuściliśmy się na dół. Tu droga
była trochę przykra, bo trzeba było skakać ciągle po kamieniach. Szczęściem, że kamienie te
są pokryte żółtym mchem, który powierzchnię ich robi chropowatą i można posuwać się
bez obawy poślizgnięcia lub upadku. Tak okrążyliśmy eden staw, którego ob ętość mierzona
nogami pokazała się kilkakroć większa, niż się
oczom zdawało. — Staw ten oświecony słoń   Zaklęte pieniąǳe



cem, wyglądał ak roztopiony szaﬁr i szmaragd,
bo i zielony i niebieski miał kolor. Lekki wiatr
marszczył gładką powierzchnię ego w kryształowe karby, a słońce po tych karbach rzucało złote, migotliwe blaski. Koło szałasu pięciu stawów nie długośmy się zatrzymali. Jestto na nęǳnie szy, na posępnie szy szałas w Tatrach, bez zieloné polany, bez drzew i krzaków,
schowany wśród nagich głazów. I pasterze tego
szałasu są więcé ponurzy, ǳicy, — zuchwali
i mnié gościnni. Mówią nawet, że niektórzy
z nich nie dość uczciwem trudnią się rzemiosłem.
Za tym szałasem ciągnie się drugi staw nazywany wielkim ma ący koło  morgów powierzchni. Z niego wypływa wodospad Siklawa. Nie może on iść w porównanie z zagranicznemi wodospadami, ale w mokre lata est
dość duży, a masa wody rozprysku ącé się po
kamieniach w białą pianę i pęǳącé po nagié
skale w przepaść z szumem i hałasem, sprawia wielkie wrażenie. — Do tego wodospadu
dochoǳą zwykle osoby, które nie przez Za   Zaklęte pieniąǳe



wrat piechotą, ale na wózkach wybiera ą się do
Morskiego Oka. — Trzeba w takim razie robić duże koło, bo się eǳie z Zakopanego na
Poronin, Mur, Bukowinę (wieś), Łysą Polanę
do Roztoki. Tu zwykle się wysiada i piechotą
wąwozem dochoǳi się do wodospadu Siklawy,
zkąd idąc eszcze wyżé w górę, przez Świstówkę dostać się można do Morskiego Oka, do
którego wózki z pakunkami i adłem dochoǳą dołem, choć z wielkim trudem. — Kiedyś,
gdy cesarz czy któryś z arcyksiążąt miał zwieǳać Tatry, właściciele Zakopanego z wielkim
trudem i kosztem zrobili drogę do Morskiego Oka, ale od tego czasu deszcze, nawałnice, roztopy wiosenne naniosły łomy kamieni
i uczyniły ą prawie nieprzebytą. — Na częścié wózki zostawia się w Roztoce, a rzeczy
i żywność przenoszą przewodnicy do Morskiego Oka. Mało kto est, coby o Morskiem Oku
nie słyszał. Znane ono uż było w ten czas, gdy
o reszcie Tatrów mało co wieǳiano, ale znano
go niedokładnie i na potwornie sze mówiono
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o niem wieści. Mówiono np. że ma poǳiemną komunikac ę z morzem Adryatyckiem czy
też Baltyckiem, że skrzynkę z okrętu rozbitego
na tem morzu znaleziono w Morskiem Oku,
że w głębinach ego kry ą się potworne ryby.
Pokazało się późnié , że wszystko to były ba ki
i wymysły. Morskie Oko est na takié wysokości, że gdyby nawet miało aką łączność z morzem, to wszystka woda musiałaby wtedy spłynąć z niego do morza, ako będącego znacznie
niżé . — Następnie woda tego stawu est tak
zimna, że oprócz pstrągów i łososi, żadna ryba
w nimby się utrzymać nie mogła. W ogóle nietylko powieści wszystkie o Morskiem Oku są
fałszywe, ale reputacya o ego wielkości i wspaniałości est przesadną. Zrobiono mu ą wtedy, gdy innych stawów eszcze nie znano. ǲiś
wiemy, że staw wielki koło Siklawy est znacznie większy, bo ma  morgów, podczas gdy
Morskie Oko wynosi tylko  morgów i 
sążni kwadratowych. Do tego ogromne skały, akie ten staw otacza ą, złudnie pomnie sza ą ego wielkość. Trzeba dopiero wypłynąć
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na tratwie na środek, aby nam zaimponował
ten obszar wody. Woda ta est naǳwycza czysta — po brzegach na głębokość paru sążni
widać dno zasypane różnokolorowemi kamieniami. — W miarę głębokości woda przybiera
ciemnoszaﬁrową i zieloną barwę.
Nierównie ǳikszem i posępnie szem est
otoczenie Czarnego Stawu położonego  stóp
wyżé . — Z Morskiego Oka wypływa rzeka
Białka. — Niedaleko té rzeki stał przed laty
szałas, gǳie podróżni mogli się schronić przed
deszczem i przenocować. Szałas ten zniszczał.
ǲieǳic Szaﬂarski postawił drugi, ale go górale zburzyli, bo grunt, na którym go postawiono, est w procesie. I ǳieǳic i gmina roszczą
sobie prawo do niego. Zdawałoby się, że tu,
gǳie tyle est ziemi i lasu, luǳie nie ma ą powodu kłócić się o posiadanie lada kawałeczka;
tymczasem mięǳy ǳieǳicami Szaﬂar i Zakopanego toczą się zacięte i długie procesa o ziemię, o prawo własności.
W braku szałasu, musieliśmy noc przepęǳić na otwartem polu. Tak przyna mnié za   Zaklęte pieniąǳe



myślałem zrobić, ale Jędrek zrobił mi niespoǳiankę i z pomocą siekierki prędko przyrząǳił
mi mały namiot z cienkich smereków⁷, który przykrył gęsto gałązkami i wysłał mchem.
Przed namiotem naniecił ogień, który podtrzymywał do samego rana, by chłodna noc nie dała mi się barǳo w znaki. — Mimo to, było
mi tak zimno, że o trzecié zbuǳiłem się i dla
rozgrzania puściłem się zaraz w drogę. — Koło Łysé Polany, spotkaliśmy obławę na niedźwieǳia, który pokazał się w tamtych stronach.
Niedźwiedź est rzadkością w Tatrach.
Z Głodówki, gǳieśmy się zatrzymali dla
odpoczynku i z edli resztę naszych zapasów, pokazywał mi Jędrek węgierskie Tatry, a szczególnié Łomnicę i inne szczyty. Są one znacznie wyższe od tych gór, które sto ą na polskié
stronie. Przez tak zwany polski grzebień można
prze ść od Morskiego Oka na węgierską stronę
— na Śpiż. Osoby, które chcą zwieǳić Łomnicę — na wyższą górę w Tatrach, tędy przechoǳą do Szmeksu, który leży u stóp Łomni⁷smrek (gw.) — świerk. [przypis autorski]
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cy i ztamtąd koło wodospadu Kaltbachu albo
Kolbachu idą na szczyt. — Spytacie może co
est Szmeks? Nie est to ani wieś, ani miasto,
est to poprostu osada kąpielowa. Dla źródła
wody kwaśné pobudowano kilkanaście domków w szwa carskim guście wśród lasu, a luǳie
szuka ący wzmocnienia sił, przybywa ą tuta na
lato. Oprócz wody mineralné , leczą się tu także prysznicem, to est natryskami zimné wody,
kąpielami iglicowemi i ciepłemi. — Małemu
więc źródełku mineralné wody osada zawǳięcza swó byt, a mnóstwo luǳi swo e utrzymanie. Na kilkomilowé przestrzeni w pobliżu Tatrów est wiele takich mie sc, zakładów, które
powstały w ten sposób. Tak powstała i zabudowała się Szczawnica, Krynica, Żegiestów, Sulin, Bardyów. Tysiące biednych góralskich roǳin zna du ą przez to utrzymanie, to wożą gości do tych mie sc, to na mu ąc im mieszkania,
nosząc żentycę, wożąc po Duna cu Pieninami,
służąc za przewodników po górach, sprzeda ąc
im produkta swo e i t. d. Małe więc te źródełka
są źródłem bogactwa; Pan Bóg dał im e akby
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dodatek do ałowé ziemi, która skąpy i lichy
plon wyda e. — Kąpiele te z każdym rokiem
licznie szych ma ą gości i skoro tylko do azd
do nich zostanie ułatwionym przez dobre drogi i kole e — podniosą się eszcze więcé . —
Taki los spotka na wcześnié Krynicę i Żegestów, do których właśnie budu ą kole . Pó ǳie
ona z Tarnowa do Leluchowa na Węgry, przez
co ziemie leżące koło nié podniosą się w cenie, a mieszkańcy uż ǳiś ma ą niemały z tego
powodu zarobek przy budowie.
Opowiadałem Jędrkowi o tem wszystkiem
i rzekłem w końcu:
— Wiǳisz, Ci luǳie, którzy odkryli źródła, ich cudowne ǳiałanie na zdrowie luǳkie
i pobudowali domy dla gości — znaleźli także
skarby zaklęte w ziemi. Czyż nie tak?
— No tak, — rzekł, skrobiąc się po głowie
— ale co złoto, to nie woda.
— Z té wody zrobią oni złoto. Ze wszystkiego można e robić, kto umie. Dawnié luǳie sobie głowy smażyli nad wynalezieniem
sposobu robienia złota, ǳiś wieǳą, że można
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e robić ze wszystkiego: z łachmanów, które
wyrzucamy na śmietniki, z nieczystości luǳkich i zwierzęcych, słowem ze wszystkiego.
Uważałem, że Jędrka zastanowiły te słowa i rozmyślał nad niemi. Gdyśmy odpoczęli,
zaproponował mi, czybym nie chciał zboczyć
i zobaczyć kuźnice Jaworzyny, które są o wiele
większe od zakopańskich i lepié utrzymane.
— Zobaczycie panoczku — rzekł śmie ąc
się — ak tam z żelaza robią złoto.
— A wiǳisz, po ąłeś mnie — i z tego można mieć złoto. Wasi ǳieǳice zakopańscy dosyć go narobili sobie z tego materyału. — No,
w któré stronie ta Jaworzynka.
— Chodźcie za mną.
Ruszyłem tem chętnié , że w Jaworzynce
miałem naǳie ę wyna ęcia wózka i koni, któreby nas zawiozły do domu; mieliśmy bowiem
eszcze przeszło trzy mile przed sobą. — Tak
się też stało i po obe rzeniu Kuźnic Jaworzyńskich, ruszyliśmy do Zakopanego.
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Na droǳe koło młyna, spotkaliśmy starego Bartłomie a, który ak się pokazało, wyszedł naprzeciw nam i niecierpliwie nas oczekiwał. Skoro nas zobaczył, zbliżył się prędko i patrząc na
nas badawczo, ciekawie, spytał ta emniczym głosem:
— A co?
— O co pytacie? — spytałem.
— Znaleźliście co?
— A cóż mieliśmy znaleźć?
Zapomniałem bowiem zupełnie o przyrzeczeniu danem staremu, że będę szukał złota;
a on był tymczasem przekonany, że my tylko
dlatego wyruszyli z domu i dlatego oczekiwał
nas tak niecierpliwie. — Na zapytanie mo e,
nie wieǳiał ak odpowieǳieć, bo bał się zdraǳić ta emnicę przed góralem, który nas wiózł.
Dał mi tylko znak porozumienia oczami i dodał:
— No to, co wiecie.
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— A — rzekłem przypomniawszy sobie,
o co iǳie — znaleźliśmy — ale nie wiele. Więcé pokażę wam tu.
— Jakto? tu w Zakopanem?
— Tak.
Oczy starego zaiskrzyły się z radości.
— Więc tuby miało być ono. To mi nigdy
na myśl nie przyszło. A być barǳo może —
mówił dalé zamyśla ąc się. Szukaliśmy daleko,
a nie baczyliśmy na to, że może być blisko. Tylko eżeli nas uż kto uprzeǳił?
— O ile wiem, to nie. Przyna mnié barǳo
mało.
— Ale uż ktoś wie o tem? — spytał przestraszony.
— Być może. Tylko nie umie ą wziąść się
do tego.
— To trzebaby nam się pospieszyć.
— Dobrzeby było.
— Więc może utro zaraz nam to pokażecie? Co?
— Zgoda.
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Przez cały ten ǳień stary był niespoko ny,
nie mógł usieǳieć na mie scu, wałęsał się koło domu, nie wieǳąc ak czas zabić, czasami
zaglądał w mo e okno, akby się chciał przekonać, czy nie zniknąłem, ak kamfora. Oczekiwanie zaklętych pienięǳy, które mu utro
miałem pokazać, za ęło całą ego uwagę, nie
mógł nic robić, o niczem innem myśleć. Na
drugi ǳień ledwie świt, słyszałem go podchoǳącego kilka razy pod mo e drzwi. — Zachowałem się umyślnie cicho, aby myślał, że śpię.
Ten długi sen niepokoił go i niecierpliwił. Począł kaszleć i chrząkać. Nie chciałem uż dłużé męczyć starego i wstałem. Wszedł zaraz do
izby, by mi posłużyć. Obchoǳił się ze mną,
ak z rzeczą barǳo kosztowną i był prawie nadskaku ący. Sam wyczyścił mi suknie, przyniósł
śniadanie i nawet ubrać się pomagał.
— No, a uż gotów — rzekłem po wypiciu
śniadania.
Góral drgnął z radości na to odezwanie się
mo e i silny rumieniec wystąpił mu na żółtą,
pomarszczoną twarz.
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— To chodźmy — rzekł stłumionym głosem.
— A gǳież Jędrek?
— Czy i on potrzebny?
— I barǳo.
Staremu to się nie podobało. Chciwość złota uż poczęła ǳiałać i złe skutki wydawać, stary Bartłomie uż własnemu zazdrościł synowi
i nie rad był, że bęǳie musiał z nim ǳielić się
ta emniczemi skarbami. — Czyż w świecie nie
tak się ǳie e? Im kto więcé ma, tem chciwszy
i skąpszy się sta e. Na większa część ałmużny
pochoǳi z rąk luǳi niezamożnych.
Rad nie rad Bartłomie , musiał zawołać syna i we trzech ruszyliśmy z domu. Bartłomie a
zǳiwiło, że zamiast iść do lasu lub w odludne
mie sca, prowaǳiłem ich prosto ku kościołowi.
— Jakto, to tam? — spytał z niedowierzaniem.
— Tak.
— Ależ tam luǳie.
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— Właśnie. Gǳie więcé luǳi — tam więcé pienięǳy.
— To możeby lepié w nocy? — zauważył
ostrożny Bartłomie .
— ǲień na sposobnie szy do szukania i zyskiwania pienięǳy — rzekłem — a potem zwróciwszy się do Jędrka, który w milczeniu szedł
obok mnie i wzrokiem pełnym oczekiwania i zǳiwienia patrzał na mnie — spytałem go:
— Ty tu podobno w tych stronach masz
kawałek gruntu?
— E! płony grunt, licha warty. Uprawiać
nawet nie ma co, bo się nieopłaci. Więcé na
nim kamieni ak owsa.
— I gǳież ten grunt?
— Niedaleko kościoła, tuż przy droǳe, tam,
gǳie to źródełko.
— I ciągnie się aż ku rzece?
— Tak — po ten gaik.
— Otóż tu — rzekłem — są zaklęte pieniąǳe.
Bartłomie i Jędrek wytrzeszczyli na mnie
zǳiwione oczy.
   Zaklęte pieniąǳe



— Tu?
— Tak.
— I akże się dobrać do nich? — spytał
Bartłomie , przysuwa ąc się do mnie.
— Pracą, skromnością i oszczędnością.
— I nie trzeba bęǳie ani kilofa, ani siekiery, ani motyki?
— Owszem, wszystkiego tego bęǳie potrzeba.
— Nie rozumiem. Mówcie aśnié .
— Wiǳicie — rzekłem — ten dom po
tamté stronie drogi.
— To dom Krzeptowskiego, co wybudował
dla gości.
— I ten dom niesie mu spore zyski. Otóż
eżeli wy dom wasz z za rzeki, gǳie est nieprzystępno i daleko, przeniesiecie tu lub zbudu ecie nowy, bęǳiecie mogli mieć takie same
zyski. W taki sposób dobęǳiecie z té ałowé
i nieuroǳa né ziemi, która wam dotąd nic nie
da e cząstkę uż tych skarbów, które są w nié
zaklęte.
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— E , — a to kpicie z nas i tyle — rzekł
z oburzeniem Bartłomie — to nieuczciwie.
— Obiecałem wam pokazać, gǳie są zaklęte pieniąǳe, które dobyć potrzeba i pokazu ę.
— Co mi to za bogactwa, co kapaniną grosz
po groszu zbierać trzeba. Bogactwo, to u mnie
znaczy dukaty, cwancygiery, choćby kwartami.
— I cóżbyś zrobił z tyloma pienięǳmi?
— Co? wybudowałbym kościół.
— A potem — cobyś zrobił zresztą?
— Cobym zrobił — cobym zrobił — abym wieǳiał co zrobić.
Tak mówił, ale widocznie był w kłopocie,
bo nie wieǳiał, coby zrobił.
— Żyłbym sobie dobrze, ak na porządnego gazdę przystoi.
— Czyż przy dochodach z takiego domu
nie mógłbyś żyć dobrze? Zresztą dochód z domu, to dopiero cząstka tych zaklętych pienięǳy, które wam dobyć raǳę.
— Jeżeli tylko o takich pieniąǳach wiecie,
to e sobie schowa cie sami dla siebie. Daru ę
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wam e — rzekł Bartłomie rozdrażniony zawodem, aki go spotkał. Zabrał się i odszedł.
Ale Jędrek został przy mnie i rzekł:
— Nie gniewa cie się na tatusia i mówcie
dalé . Ja wiǳę, że wy dobrze myślicie. Mnie
nieraz przychoǳiło to do głowy, tylko nie wieǳiałem ak się wziąść do tego. Trzebaby na to
pienięǳy.
— Pieniąǳe się zna dą. Można bęǳie zaciągnąć pożyczkę z banku na grunt. Z dochodów domu bęǳiesz spłacał. Gości coraz więcé
przy eżdża tuta , masz więc pewność, że dom
bęǳie ci dawał stały dochód. Ma ąc parę koników i wózek, bęǳiesz mógł tem także zarabiać od swoich gości wożąc ich to do Krakowa, to do Kościelisk. — Zdałoby ci się także
kupić parę osłów. W Krakowie ich teraz dosyć. Za bezcen to dostać można, żywienie nic
nie kosztu e, bo się byle chwastem pożywi samo, a dobre to do wycieczek w góry i spory
dochód co roku przynieść może. Jeżeli do tego bęǳiesz usłużny dla twych gości, uczciwy
a niezbyt chytry — możesz mieć eszcze różne
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inne zarobki, to sprzeda ąc im nabiał, a a, kury
i inne rzeczy. Na mie scu zapłacą ci za to lepié ,
niż gdybyś miał nosić mil kilka na armark.
— To prawda, że goście nie źle płacą.
— Trzebaby tylko mieć lepsze staranie o bydle, co e macie. Krowy wasze zbieǳone, nie
ma ąc wygód i czystości, nie da ą tyle mleka,
wiele daćby mogły. Skąpicie im i oszczęǳacie kra cary a tracicie przez to reńskie. Tożsamo i owce pasiecie-ta i pasiecie, ale nie staracie się ani poprawiać ich rasę, ani powiększać stada. A to dałoby wam możność zaprowaǳenia na większe rozmiary fabryki serów.
Zresztą, eżeli myślicie, że pasza u was zaskąpa na to, to należy wziąść się do innych akich
wyrobów, któreby się opłacały, ale wziąść się
szczerze. Wy umiecie wszystkiego po trochu,
ale nie dobrze. — Nie wiǳiałem u was żadnego przemysłu, któryby szczególnie was za mował i u was tu kwitnął. Nie brak wam talentu, ale chęci. Wiǳisz — w Wiedniu ministrowie uraǳili, aby taki przemysł, co się pokaże
mięǳy ludem, wspierano rządowemi pięnięǳ   Zaklęte pieniąǳe



mi. — Więc tam, gǳie lud wyplatał koszyki,
sprowaǳono nauczyciela koszykarza z Bawaryi i nauczono chłopców wyplatać śliczne koszyki, za które im dobrze teraz płacą. We wsi
znowu, gǳie mieszkańcy trudnili się przeważnie ślusarstwem, kilku zdolnie szych posłano
na naukę do warsztatów do Wiednia. W innych wsiach znowu inny przemysł wspierano
— u was nie, boście niepokazali szczególnie sze ochoty do niczego. A moglibyście dużo
robić. Ot np. macie kosodrzewinę i inne drzewa, z których za granicą wyrabia ą luǳie w górach zgrabne domki, łyżki, grabki, ﬁgurki, cygarniczki i ma ą z nich dochód nie mały. —
ǲieci pasące owce lub bydło, zarabia ą uż pieniąǳe strużąc ﬁgurki i zabawki, a u was pastuch cały ǳień przeleży lub przełazi i o tem
nie pomyśli. Kawałkiem kozika odgrzebałby sobie pieniąǳe zaklęte w lasach i drzewach a nie
chce. Wiǳiałem także u was kilka warsztatów
tkackich. Warsztaty te ednak służą wam raczé do domowé potrzeby, niż do zarobkowania stałego. — A przecież gǳieinǳié warsz   Zaklęte pieniąǳe



taty takie są źródłem zamożności. Przypuściwszy, że wasza okolica nie da e warsztatom dosyć lnu i wełny — toć można ą sprowaǳać.
Sprowaǳacie sobie żyto z Krakowa, kukuryǳę
z Węgier, sól z Wieliczki — czemużbyście nie
mieli także robić zakupna lnu i wełny i przerabiać ą. Rozwinięte warsztaty z ednałyby wam
pomoc rządu i otworzyły kredyt w towarzystwach zaliczkowych. Gǳie ziemia skąpo roǳi
— tam człowiek musi się brać do przemysłu,
a tymczasem wy przesta ecie na tym lichym
plonie owsa i siana — i nie myślicie o wyszukaniu nowych środków zarobku. Gdyby nie
goście, co wam sami zarobek ten pcha ą w ręce, wyna mu ąc wasze mieszkania i wasze konie i kupu ąc wasz nabiał — marlibyście z głodu na przednówku. Ci goście, to także cząstka bogactwa waszego, którą starannie utrzymywać należy. Tymczasem wy zamiast przynęcić tych gości ulepszaniem waszych mieszkań,
urząǳaniem im wszelkich wygód, odstręczacie
ich eszcze zbytnią chciwością, ciągnąc z nich,
co się da, ak na więcé . Z mieszkań, które wam
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pustką stały dawnié , ǳiś przy napływie gości,
sami nie wiecie co żądać, każecie sobie płacić
akby w hotelach miastowych i tak ze wszystkiem. A eżeli goście zrażeni tem, przeniosą się
gǳieinǳié , to co wtedy z wami się stanie?
— To, to prawda. Już oni łońskiego roku
przenosili się po trochu do Poronina.
— A wiǳisz. A mogą się przenieść eszcze gǳieinǳié np. na węgierską stronę, gǳie
i do azd kole ą est wygodnie szy i zkąd mogą także robić wycieczki w góry i mieć żętycę. Przez zbytnią chciwość możecie się pozbyć
wielkiego źródła dochodów. Jeżeli chcecie więcé zarabiać — to więcé róbcie dla nich. Np.
ty masz tu rzekę pod bokiem. Wiesz dobrze, że
wiele osób nie mogąc lub nie chcąc eźǳić do
Jaszczurówki, używa rzecznych kąpieli; — ale
nie ma tu ani mie sca dogodnego, ani budek,
gǳieby się rozebrać wygodnie można. Otóż,
gdybyś na swoim gruncie parę takich budek
urząǳił — rzekę pogłębił i dno e wyrównał do kąpieli, mógłbyś mieć nie mały z tego dochód. Każdy chętnie by dał po kilkana   Zaklęte pieniąǳe



ście centów za budkę, prześcieradło i obsługę.
W Krakowie nad Wisłą kilka familĳ utrzymu e
się z takiego zarobku.
— Toby było dobre — rzekł Jędrek —
mnie uż nawet mówiono o tem. Jakieś panie
z Warszawy kazały mi nawet zrobić dla siebie
nad rzeką taki szałas z gałęzi, za co kilka papierków zarobiłem wtedy. Toby trzeba zrobić.
— Żona two a miałaby także nie zły zarobek, gdyby się wyuczyła gotować.
— Ona umie, bo była akiś czas przy swo é
ciotce, co była kucharką u proboszcza.
— Toby także coś uczyniło do roku. Teraz osoby przy eżdża ące, muszą albo przywozić
z sobą sprzęty kuchenne i kucharki, albo stołować się w restauracyi. Gdyby wasze gospodynie znały się choć trochę na gotowaniu, miały sprzęty kuchenne i umiały prać, prasować,
mogłyby mieć lepszy z tego zarobek od gości, niż pasząc bydło lub robiąc w polu. Nawet
ǳieci two e za lat parę mogłyby uż zarabiać
tnąc nożykiem wykłówacze do zębów, za które
w mieście dobrze płacą. Wiǳisz więc, że z każ   Zaklęte pieniąǳe



dé rzeczy można mieć pieniąǳe, a grosz zarobiony pracą, pomnażany oszczędnością, zrobiłby was zamożnymi ludźmi. Z czasem, gdy rząd
drogi wam wyrówna, gdy więcé kolei przybęǳie, pokażą się w ziemi eszcze inne ukryte bogactwa. Ot np. teraz zaczęto łupać granit tatrzański, bo się pokazał dobrym do budowy.
Dużo luǳi z Chochołowa i Poronina znalazło
przy tych granitołomach niezły zarobek. Może
późnié więcé takich zakrytych skarbów odkry ą luǳie uczeni i przemyślni. Trzeba tylko,
żebyście umieli z tego skorzystać i nie lenili się
do zarobku tam, gǳie on się wam otworzy.
W ten sposób długo eszcze rozmawiałem
z Jędrkiem, mówiąc mu o różnych sposobach
dobycia zaklętych pienięǳy z ziemi, z drzew,
z kwiatów tatrzańskich, z wody, z powietrza,
z siebie — słowem ze wszystkiego, bo ze wszystkiego człowiek zmyślny a pracowity, pieniąǳ
zrobić może. Słuchał mnie barǳo uważnie i ślubował, że pó ǳie za memi radami i za lat kilka
bęǳie z pomocą Bożą zamożnym gazdą. Czy
to zrobi, czas pokaże. Wiem, że mu nie brak
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sprytu, talentu a nawet ochoty; ale czy mu nie
zabraknie wytrwałości? Jest to cnota, na któré
nam zbywa. Rączo i ochotnie porywamy się na
razie do wszystkiego, ale wytrwać w tem czas
dłuższy, znosić przeciwności, tego nie umiemy. Ktoś to powieǳiał, że Polakowi łatwié
umrzeć pięknie, ak żyć dobrze i pracowicie.
Jest w tem wiele prawdy, i dlatego tak wiele
zaklętych skarbów nietkniętych leży około nas
i w nas samych.
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