
VI
STARY SĄCZ I SZCZĘSNY MORAWSKI

RYNEK STAREGO SĄCZA POZOSTAJE W PAMIĘCI KAŻDEGO, kto choć-
by tylko przejazdem zatrzyma się w tym mieście. Tak malownicze
są domy wokół niego, zarówno te starsze, niewysokie, przeważnie
jednopiętrowe, ale o pięknie spadzistych dachach, jak i późniejsze,
dziewiętnastowieczne kamieniczki. Zresztą cały Stary Sącz, tak
sławny dzięki klasztorowi i św. Kindze oraz papieskim odwiedzi-
nom, ma ów niepowtarzalny urok małych miast galicyjskich. Wy-
jątkowo harmonijnie łączą one piękno otaczającego je łagodnego
pejzażu górskiego z wdziękiem skromnej, lecz charakterystycznej
architektury i z wyczuwalną aurą spokoju, porządku i mieszczań-
skiej stabilizacji jeszcze z czasów monarchii Habsburgów. Prawdzi-
wie zdumiewający fenomen historyczny: politycznie tamto pań-
stwo zniknęło z map już prawie sto lat temu, a przecież wciąż
istnieje – nie tylko w budownictwie i w atmosferze miejscowości,
ale także w psychice i mentalności niegdysiejszych poddanych Naj-
jaśniejszego Pana, choć zwykle sami już nie zdają sobie z tego spra-
wy. Jest to oczywisty fakt o dużym znaczeniu także politycznym, co
przejawia się wyraziście od wielu lat przy każdych wyborach w by-
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łej Galicji. Zdumiewa, że nie doczekał się on do dziś żadnej pogłę-
bionej analizy historycznej, socjologicznej i psychologicznej, choć
tyle uwagi poświęca się w studiach nad społeczeństwem polskim
kwestiom niejednokrotnie zupełnie marginalnym. By ten problem
wyjaśnić, nie wystarczą ani łatwe żarciki, ani też uogólnienia.

Szczęsny Morawski żył i pracował w Starym Sączu od roku 1861
do śmierci w roku 1898. Mieszkał w parterowym domku przy ma-
łej uliczce wychodzącej z rynku od strony zachodniej, co upamięt-
nia tablica umieszczona na ścianie. Skoro poprowadził nas umyśl-
nie w te okolice wraz z wyprawą po bursztyn, wypada poświęcić
nieco uwagi jego osobie. Tym bardziej że dotychczas mowa była
głównie o dziwacznych pomysłach językowych autora powieści, po-
wstałej w gruncie rzeczy tylko dla ich upowszechniania. W swym
długim, ale i trudnym życiu dokonał sporo dla nauki i kultury; tego
nie wolno pominąć bez krzywdy dla jego pamięci.

Przyszedł na świat w Rzeszowie w rodzinie rzemieślniczej w ro-
ku 1818. Studiował najpierw malarstwo we Lwowie, potem prawo
w Wiedniu. Kilkanaście lat pracował jako kustosz zbiorów muzeal-
nych Zakładu Ossolińskich we Lwowie, potem przez czas jakiś
przemieszkiwał w charakterze oficjalisty w różnych miejscowo-
ściach nad Dunajcem, aż wreszcie w roku 1861 osiadł na stałe
w Starym Sączu, gdzie w pewnym okresie doszedł do godności raj-
cy miejskiego. 

Ten malarz, kustosz zabytków, urzędnik, był z powołania arche-
ologiem, kolekcjonerem, historykiem, pisarzem. Zbierał pamiątki
przeszłości bliskiej i całkiem odległej, sam prowadził prace wykopa-
liskowe w okolicach Sącza. Wydał dwa tomy materiałów do dziejów
Sądecczyzny, wciąż wartościowe. Profesor Józef Kostrzewski
w swych Dziejach polskich badań prehistorycznych zaznaczył: „Jakkol-
wiek najstarsze odkryte w Europie przedmioty brązowe przypisuje
handlowi fenickiemu, to jednak przyjmuje, że ludy Europy przyswo-
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iły sobie następnie same techniki obróbki brązu. Szczególną zasługą
tego autora jest zestawienie grodów zachodniej Małopolski”.

Należy tu dodać, że w swych fenickich upodobaniach nie był
Morawski odosobniony. Podobnie współczesny mu Sadowski uzna-
wał większość znalezisk brązowych za dowód handlu z Fenicjana-
mi, a nawet Etruskami. Również w innych krajach Europy spotkać
można było uczonych o zbliżonych poglądach. Błąd Morawskiego
polegał na tym, że chciał za wszelką cenę wykazać także bytność
samych Fenicjan na wielu ziemiach Europy, i to posługując się rze-
komymi dowodami językowymi. Jak była już mowa, propagował te
poglądy w rozprawach (Pra-Sławianie i Prałotwa, Wyrazy fenickie
w mowie polskiej, Lechia, Sarmaty, Puny i ślachta), ale też w powie-
ściach. Jedna z nich to już dobrze nam znana Po jantar, a tytuł dru-
giej mówi wszystko: Perepietyha, prześpiewna kniahini na Ukrainie
w czasach Skolotów, Sarmat i Jeremiasza proroka. 

Wydał tom źródeł do dziejów konfederacji barskiej oraz po-
wieść historyczną osnutą wokół podrzeszowskiego epizodu tej
konfederacji. Kreślił interesujące szkice obyczajowe, głównie,
rzecz oczywista, z terenów sądeckich. Jego rozprawa historyczna
Szwedzi w Sączu stała się tworzywem poematu Mieczysława Roma-
nowskiego Dziewczę z Sącza. Już po jego śmierci ukazała się wciąż
cenna książka o losach arian polskich.

To nie wszystkie jego prace. Ich mnogość, a także szerokość za-
interesowań autora, aktywność w kontaktach ze środowiskami na-
ukowymi i literackimi tak Lwowa, jak i Krakowa, muszą budzić
szacunek. Tym bardziej że nie miał on przygotowania uniwersytec-
kiego właśnie w tych dziedzinach, którymi zajmował się z najwięk-
szą pasją, to jest archeologii, historii, językoznawstwa. Dokształcał
się sam drogą lektur. Wypadło mu żyć w czasach dla nauki pol-
skiej wyjątkowo trudnych. Nie mogły go wspierać wystarczająco
instytucje naukowe, nie miał u schyłku życia żadnych stałych do-

94

Neron/6/3  04•09•2002 8:23 PM  Page 94



chodów. Typowy los polskiego uczonego i chudego literata w wie-
ku XIX. Dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci Morawskiego ocenił
szerzej jego zasługi i przedstawił koleje życia krajan, z urodzenia
bowiem także starosądeczanin, profesor Henryk Barycz. 

Jak pracował Morawski archeolog, z jaką wyobraźnią interpre-
tował znaleziska, niech pokaże tylko jeden przykład. „W Dąbrów-
ce nad Dunajem, gdy skopywano brzeg pod nasyp kolejowy, pro-
siłem przedsiębiorcę i budowniczego rządowego, aby uważali,
gdyż miejsce wygląda na uroczysko odwieczne i mogą natrafić na
groby i urny. Jakoż natrafili istotnie”. Następuje dość dokładny
opis grobu ziemnego i urny z prochami w nim znalezionej oraz
wniosek ostateczny: „zmarły był podróżnikiem pławiącym Duna-
jem [...] był Rzymianinem”.

Wszystko to wykorzystał, jak pamiętamy, w powieści Po jantar,
gdzie przedstawiona została śmierć i ceremonia pogrzebu młodego
zwiadowcy rzymskiego, przydzielonego wyprawie. Wykopaliska
przekazano muzeum we Lwowie. A wniosek, że skoro to grób cia-
łopalny, to chodzić może tylko o Rzymianina, jest oczywiście cał-
kowicie błędny. Jeśli bowiem był to rzeczywiście taki grób z okre-
su rzymskiego – trudno na podstawie opisu stwierdzać to
jednoznacznie – to właśnie wtedy taki obrządek stosowano na zie-
miach obecnej Polski Południowej.

OBÓZ NAD POPRADEM

W LIPCU 1939 ROKU PIERWSZY TURNUS LICEALISTÓW z różnych miej-
scowości ówczesnego, a więc dużego województwa krakowskiego,
odbywał dwutygodniowe przeszkolenie w ramach przysposobienia
wojskowego w obozie nad Popradem w Starym Sączu. Kompanie
junaków – tak nas nazywano – ubranych w zielone mundury prze-
maszerowały wprost ze stacji kolejowej drogą, wzdłuż której rosły
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i wciąż rosną od strony lewej topole, do obozu położonego tuż nad
rwącą i czystą rzeką; baraki stały w lasku wśród bujnej zieleni
drzew i krzewów.

A lato było piękne tego roku; słoneczne, upalne, niemal bezdesz-
czowe. To szczęście, że pogoda dopisywała, baraki bowiem, jeśli do-
brze pamiętam, nie miały okien; były tylko drewniane prycze i na
nich sienniki. Dni upływały szybko, choć dla większości chyba i tak
zbyt powoli, marzyliśmy przecież o swobodzie wakacyjnej i wygo-
dach w domu rodzinnym lub na letnisku. Apele poranne i wieczor-
ne, musztra – jakieś stare, niemal zabytkowe karabiny poaustriackie,
ćwiczenia w polu, pogadanki instruktażowe, także o rozpoznawaniu
sylwetek samolotów wojskowych, polskich i niemieckich. Wszystko
to miało przysposobić nas do służby w podchorążówkach, ale także
do pomocy wojsku, gdyby wojna wybuchła wcześniej.

O tym mówiło się zwłaszcza po majowym przemówieniu Józefa
Becka w Sejmie, ale bez żadnej paniki, bez lęku i zdenerwowania.
Takie były nastroje nie tylko młodzieży, ale chyba przeważającej
części społeczeństwa. W gruncie rzeczy niewielu wierzyło, że może
dojść w najbliższej przyszłości do zbrojnej konfrontacji z Niemca-
mi; uważano, że sam Hitler tego nie chce. Gdyby zaś politycy nie
zdołali doprowadzić do porozumienia, nasze zwycięstwo – my, mło-
dzi, byliśmy o tym święcie przekonani – będzie pewne i szybkie.
Mamy przecież świetną armię, znakomite dowództwo, niezawodne
wsparcie potężnych sojuszników zachodnich.

Czy naprawdę nikt nie zdawał sobie sprawy z grozy sytuacji, nie-
równości sił, ze słabości i niezdecydowania sojuszników? W całym
kraju na pewno nie brakło ludzi światłych i daleko patrzących.
W naszym obozie może tylko nieliczni, zawodowi oficerowie z XX
Pułku Piechoty, poprzednio w armii austriackiej, trafnie oceniali
stan rzeczy, choć chyba i oni ulegali złudzeniom. Zresztą któż wów-
czas ośmieliłby się choćby tylko napomknąć o miażdżącej przewa-
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