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Tatrza skie panoramy dawniej i dzi .  

Porównanie panoram z prze omu XIX i XX wieku 

ze wspó czesnymi zdj ciami Tatr 

Panoramy tatrza skie s  konsekwencj  zmiany sposobu przedstawiania gór 
na mapach. Do po owy XVIII wieku ukszta towanie terenu na mapach pokazy-
wano za pomoc  perspektywicznego rysunku gór, czyli zarysów wzniesie   
w postaci pocieniowanych kopczyków odwzorowuj cych ich rzeczywisty zarys. 
Taki sposób odwzorowania nie by  dok adny, a dla rozpoczynaj cych si  wtedy 
poznawczych oraz turystycznych wypraw w Tatry zbyt ma o dok adny. W po-
owie XVIII wieku ten sposób obrazowania zosta  zast piony przez panoramicz-

ne szkice i rysunki. Dawa o to poj cie o wzgl dnych relacjach pomi dzy po-
szczególnymi szczytami, ich orientacyjnej wysoko ci i kszta cie. Od rysownika 
wymaga o to umiej tno ci dok adnego odwzorowania terenu. 

Najstarsza panorama Tatr pochodzi z 1717 roku (il. 1) i zosta a narysowana 
o ówkiem (z Kotliny Spiskiej w okolicy Wielkiej omnicy) przez Georga (Je-
rzego) Buchholtza m odszego. Szkic o wymiarach 20 × 5 cm znajduje si   
w zbiorach Podtatranskego múzeum w Popradzie. 28 szczytów i dolin oznaczo-
nych jest literami i cyframi, a u do u panoramy znajduje si  opis w j zyku nie-
mieckim i aci skim. 

Autor pochodzi z niemieckiej rodziny wywodz cej si  z Kluczborka (Kreuz- 
burg) na l sku, sk d Simon Buchholtz, po studiach we Wroc awiu, przyby  
przed 1600 rokiem na dalsze studia do Bardejova (ówczesne W gry) i tam si  
o eni . Liczni potomkowie tej rodziny yli w regionie szaryskim i na Spiszu, 
wrastaj c w rodowisko Niemców spiskich. W dziejach poznawania Tatr wa n  
rol  w XVII i XVIII wieku odegrali wnuk Simona Georg starszy oraz synowie 
tego ostatniego: Georg m odszy i Jakob. 
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Pierwszy z nich, Georg Buchholtz zwany starszym (1 maja 1643 Sabinów  
k. Preszowa – 11 maja 1724 Wielka omnica), by  spiskoniemieckim badaczem 
Tatr. Z zawodu by  nauczycielem (1665–75), potem zajmowa  si  handlem 
(1675–82), odbywaj c w 1678 podró  z towarem drog  wodn  ze Spiszu a  do 
Gda ska. W roku 1682, gdy usta y prze ladowania ewangelików, zosta  wy-
wi cony w Lewoczy na duchownego ewangelickiego i mimo powtarzaj cych 

si  prze ladowa  by  kolejno pastorem w Baty owcach (1682–88), kaznodziej  
w Kie marku (1688–1705), wreszcie pastorem w Wielkiej omnicy (1705–09). 
Potem z przerwami prowadzi  duszpasterstwo ewangelickie (bez ko cio a) a  do 
roku 1716, gdy w adze tego zabroni y. Pochowano go, jako szlachcica (nie jako 
duchownego ewangelickiego), w ko ciele katolickim (dawnym ewangelickim)  
w Wielkiej omnicy. 

Od 1664 bywa  w Tatrach jako turysta, badacz oraz uciekinier ukrywaj cy 
si  przed prze ladowaniami. W swojej epoce sta  si  jednym z najlepszych 
znawców tych gór. Szczegó y jego pobytu w Tatrach nie s  znane, z jednym wy-
j tkiem: w czasie gdy by  uczniem i kantorem szkolnym w Maciejowcach,  
w lipcu 1664 roku, dokona  z towarzyszami i my liwym-przewodnikiem pierw-
szego znanego wej cia na S awkowski Szczyt. Wycieczk  t  opisa  szczegó owo 
w swej r kopi miennej kronice rodzinnej, a w druku skrót tego opisu zosta  opu-
blikowany po raz pierwszy przez Samuela Augustiniego ab Hortis juniora  
w jednej z jego prac w 1774 roku. 

W latach 1703–10 Buchholtz spisywa  kronik  rodzinn  Historischer Ge-

schlechts-Bericht, uwzgl dniaj c w niej tak e wcze niejsze dzieje w asne oraz 
swych przodków i spowinowaconych rodzin. Zawiera ona du o cennych wia-
domo ci o Tatrach: o zjawiskach przyrodniczych, o ro linno ci (du o o limbie  
i produkowanych z niej lekach), o zwierz tach (zw aszcza o wistakach), o po-
szukiwaczach skarbów itd. Kronik  t  wyda  drukiem Rudolf Weber w 1904 ro-
ku, jednak e ju  w XVIII i XIX w. niejeden pisz cy o Tatrach i Spiszu korzysta  
z orygina u tej kroniki lub istniej cych jej odpisów. Ci g dalszy tej kroniki napi-
sa  jego syn Jakob. 

W 1719 roku (maj c lat 76) opracowa  najlepszy do tego czasu opis Tatr: 
Das weit und breit erschollene Ziepser-Schnee-Gebürg. Jest to obszerny i wszech- 
stronny opis tych gór wed ug stanu wiedzy z prze omu XVII i XVIII w. Mia  
by  opublikowany w projektowanym w 1732 roku przez Daniela Fischera cza-
sopi mie naukowym „Acta Eruditorum Pannoniae”, jednak ukaza  si  dopiero  
w 1899 roku. Do czona pierwotnie do tego opisu panorama Tatr, sporz dzona 
znad Wielkiej omnicy przez Štefana Berzeviczy’ego i uwa ana d ugo za zagi-
nion , zosta a odnaleziona i opublikowana przez Józefa Szaflarskiego w roku 
1934 (powtórnie w 1935 roku w „Wierchach”). Obja nienia do tej panoramy  
(z kolei uwa ane za zaginione) znajduj  si  we wspomnianym opisie Buchholtza 
z 1719 roku. Równie  i z tego opisu korzystali ró ni badacze Tatr przed jego 
drukiem. 
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Buchholtz starszy zosta  uczczony tablic  pami tkow , umieszczon  w 1901 
w ko ciele ewangelickim w Wielkiej omnicy, oraz nazwami pami tkowymi  
w niemieckim i w gierskim nazewnictwie tatrza skim: Buchholtz Seen oraz Buch- 
holtz-tavak (s  to Zbójnickie Stawy w Starole nej Dolinie). 

Synami Georga seniora byli Georg junior i Jakob. Wszyscy trzej mieli 
wspóln  tablic  pami tkow  na cianie Hotelu Kolbach na Smokowieckiej Ka-
zalnicy, umieszczon  tam przez MKE w 1902 roku. Budynek ten sp on  w 1927 
i tablica zagin a. 

Georg Buchholtz m odszy (3 listopada 1688 Kie mark – 3 sierpnia 1737 
tam e) by  spiskim Niemcem, pedagogiem, przyrodnikiem, duchownym ewan-
gelickim. Studiowa  teologi  i inne nauki za granic , m.in. w Gda sku (1708). 
By  nauczycielem (rektorem) najpierw w Paludzy na Liptowie (1714–23). Wte-
dy zbada  Demianowsk  Jaskini  i narysowa  jej pierwszy plan, opublikowany w 
dziele M. Bela Hungariae antiquae et novae prodromus (1723), a tak e z ko ci 
zebranych w jaskini z o y  ca kowity szkielet nied wiedzia jaskiniowego i prze-
s a  go do zbiorów króla saskiego w Dre nie, za co otrzyma  specjalny medal. 

W latach 1723–37 by  rektorem liceum w Kie marku oraz kaznodziej  dla 
s owackich ewangelików. Po wi ci  si  naukom przyrodniczym i fizyce, opisy-
wa  swe obserwacje meteorologiczne. Dobrze wtedy pozna  Tatry, do których 
cz sto urz dza  wycieczki ze studentami. W 1726 roku przeszed  z nimi z Ja-
gni cej Doliny przez Skrajn  Kozi  Szczerbin  (w grani cz cej Kozi  Turni   
z Jagni cym Szczytem) do Doliny Bia ych Stawów. 

W latach 1723–27 we wroc awskim czasopi mie naukowym „Sammlung 
von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur- 
-Geschichten” og osi  liczne prace i obserwacje naukowe dotycz ce Spiszu, Lip-
towa i Tatr: obserwacje meteorologiczne (m.in. o wiatrach, burzach, powo-
dziach), o trz sieniu ziemi w Kie marku, o ród ach mineralnych, o jaskiniach 
(w liptowskich Tatrach Ni nich), o ptakach, o rybach itd., a tak e opisy dwóch 
swych wycieczek tatrza skich z lat 1724 i 1726 pt. Relation von der 

Carpathischen Reise, so der Herr George Buchholtz in Käsmarck an. 1724 ver-

richtet, besonders von dem grünen See (rocznik 1725, Versuch 31) oraz Drey-

tägige Carpathische Gebürg-Reise (rocznik 1726, Versuch 37). Pierwszy z tych 
dwóch opisów by  przedrukowany w 1899 roku przez Theodora Posewitza  
w „Karpaten”. Ponadto w latach 1709–37 Buchholtz m odszy spisywa  dziennik 
(po acinie), który zawiera cenne wiadomo ci o Spiszu i o Tatrach. Ten dwuto-
mowy dziennik, odnaleziony w 1957, znajduje si  w bibliotece Macierzy S o-
wackiej (Matica slovenská) w Martinie i ma by  opublikowany.  

Drug  panoram  (il. 2), o wymiarach 140 × 21 cm, sporz dzi  Štefan (vel 
Istvan, Stephanus) Berzeviczy w lipcu 1719 roku ze wzgórza nad Wielk  om-
nic . Stefan Berzeviczy by  wspó w a cicielem Wielkiej omnicy (gdzie miesz-
ka ), Huncowiec i Starej Le nej. By  wielkim mi o nikiem Tatr i cz sto urz dza  
do nich wyprawy. W 1717 roku dokona  pierwszego wej cia na Mura . Panora-
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ma Berzeviczy’ego wykonana zosta a z tego samego miejsca co Buchholtza  
i posiada takie same oznaczenia i opisy. Panorama namalowana jest w sposób 
bardzo realistyczny i dok adny. 

Kolejn  panoram  by  rysunek Georga Buchholtza m odszego wykonany  
w grudniu 1719 roku. Jest to bardzo wierny zarys grani szczytów tatrza skich 
wykonany z Wielkiej omnicy z oznaczeniami i opisami podobnymi do pierw-
szej panoramy i rysunku Berzeviczy’ego. 

Nast pna panorama Tatranské kon iare namalowana zosta a niebiesk  
akwarel  przez Antoniusa Schweitzera. Panorama znajduje si  w zbiorach Pod-
tatranskiego múzeum w Popradzie. Jej wygl d jest podobny do wcze niejszych, 
z tym e rysunek jest wierniejszy ni  Buchholtza, ale mniej dok adny ni  Be-
rzeviczy’ego. Panorama ozdobiona jest wizerunkiem kwiatów górskich i sylwet-
kami kozic. Numeracja szczytów i dolin jest podobna do oznacze  Buchholtza, 
ale zamiast oznacze  literowych s  cyfry. Oznaczonych i opisanych w j zyku 
aci skim pozycji jest 29, z dok adnym wyja nieniem pochodzenia nazwy. Pano-

rama, podobnie jak poprzednie, zosta a wykonana z okolic Wielkiej omnicy. 
Pod koniec XVIII w. rodkow  cz  Tatr odwiedzi  Baltazar (Belsazar) Ha-

cquet, zniemczony Francuz, urodzony w 1739(40) roku w Le Conquet (Breta-
nia). Studiowa  najpierw teologi , a potem medycyn , której nie uko czy .  
W 1758 roku, jako felczer, wst pi  do armii francuskiej, a w rok pó niej do armii 
austriackiej bior c udzia  w wojnie siedmioletniej. W 1769 roku zosta  lekarzem 
w Idrii (dzi  S owenia), a w 1773 roku profesorem anatomii i chirurgii w Lubla-
nie. Uczestniczy  w licznych wycieczkach w Góry Dynarskie, Kras oraz w Alpy 
Wschodnie. W latach 1777–86 zwiedzi  grupy Alp Tyrolskich, Karnckich, Julij-
skich i Noryckich, które opisa  bardzo szczegó owo w szeregu dzie . 

W 1787 roku zosta  profesorem historii naturalnej we wznowionym w 1784 
roku uniwersytecie we Lwowie, sk d po 17 latach przeszed  w 1805 roku do 
Krakowa na Uniwersytet Jagiello ski. Po kilku latach (w 1810 roku) ust pi   
z tego stanowiska i uda  si  do Wiednia, gdzie zmar  10 stycznia 1815 roku,  
w przededniu podró y do rodzinnej Francji. Napisa  szereg dzie  botanicznych  
i mineralogicznych w j zyku niemieckim oraz relacji z podró y. By  cz onkiem 
wielu towarzystw naukowych oraz prowadzi  korespondencj  z licznymi uczo-
nymi ze swej specjalno ci. 

W latach 1787–95 zbada  znaczne cz ci Karpat, g ównie pó nocnych od 
Bielska i Babiej Góry a  po Karpaty Rumu skie. Wynikiem tych bada  by o 
obszerne, czterotomowe dzie o Neueste physikalisch-politische Reisen in den 

Jahren 1787–1795 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen 

Karpathen (Nürnberg 1790–96). O Tatrach pisa  w tomie 4. Jest to dzie o kla-
syczne w naukowym pi miennictwie tatrza skim. Zawiera du o danych o daw-
nym górnictwie, map  i panoramy. Ponadto zawarte s  w tym dziele szczegó o-
we wskazówki dla górskich podró ników (ze wspinaczk  w cznie). By  pierw-
szym badaczem, który zwiedzi  zarówno po udniow  jak i pó nocn  stron  tego 
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masywu, interesuj c si  jego geologi , faun  i flor , a przede wszystkim minera-
ami, ich wydobyciem i hutnictwem. 

Po raz pierwszy w Tatry przyby  Hacquet w lecie 1792 roku od ich strony 
pó nocnej, tj. od Nowego Targu i Witowa. Skierowa  si  do hut (ku ni) w okoli-
cach róde  Bia ego Dunajca, których kierownikiem by  Otto – towarzysz cy mu 
(obok przewodników) w cz ci podró y w g b Tatr. Huty z powodu braku rudy 
zasta  Hacquet nieczynne. W ko cu lipca 1793 roku próbowa  z dwoma górala-
mi wej  na Krywa  od pó nocno-zachodniej strony, ale zawróci  przed osi -
gni ciem wierzcho ka. Za drugim razem, id c od po udnia, 28 czerwca 1794 ro-
ku dotar  na szczyt.  

Badacz by  autorem dwóch panoram, z których mniejsza – rysowana od po-
udnia – przedstawia po raz pierwszy fragment Tatr widziany z okolic miejsco-

wo ci Važec (wszystkie dotychczasowe przedstawia y Tatry od wschodu, od 
Kie marku), druga za  jest pierwszym tego rodzaju obrazem ukazuj cym ca e 
pasmo Tatr od pó nocy. Obie niewielkich rozmiarów panoramy sk adaj  si   
z kilku lub z kilkunastu (pó nocna) wyd u onych ku górze wzniesie  bez odda-
nia specyfiki stoków i charakterystycznych sylwetek szczytów. Panorama Tatr 
od pó nocy przedstawia ca e pasmo od Osobitej po Tatry Bielskie w postaci kil-
kunastu (oko o 16) szczytów, równie  niezbyt zgodnych z rzeczywisto ci  pod 
wzgl dem zarysu grup szczytowych, stercz cych znad okr g awych, pokrytych 
lasami, polami uprawnymi lub bezle nymi wzniesieniami Podhala. Rysowana 
jest ze wzgórz nad Nowym Targiem, który na panoramie znajduje w lewej dol-
nej cz ci. Sposób opisu szczytów jest inny ni  na panoramie po udniowej. 
Szczyty s  niekiedy trudne do zidentyfikowania, gdy  nazwy ró ne od dzisiej-
szych, a poza tym s  cz sto mylnie zlokalizowane. Technika wykonania pano-
ramy jest taka sama jak, starszej od niej o oko o 80 lat, panoramy Schweitzera  
z po udniowych stoków Tatr, a daleko jej do mistrzostwa panoramy Berzevi-
czy’ego. Cenne s  tylko literowe oznaczenia na niej danych geologicznych  
(g – granit, K – wapie ) na grupach szczytów, a tak e oznaczenia wyst powania 
po ytecznych minera ów. 

Kolejna panorama Tatr zosta a narysowana przez Zygmunta Vogla w 1804 
roku. Do czona by a do dzie a Stanis awa Staszica O ziemiorództwie Karpatów 

i innych gór i równin Polski wydanego w Warszawie w 1815 roku, z atlasem 
zawieraj cym m.in.: map  geologiczn  ca ych Karpat i Polski, przekrój geolo-
giczny od Ba tyku po Tatry, panoram  Tatr widzianych od pó nocy, wizerunek 
górala i rysunek or a z kozic . 

Zygmunt Vogel (15 czerwca 1764, Wo czyn – 20 kwietnia 1826, Warszawa) 
by  rysownikiem i malarzem, cz onkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyja-
ció  Nauk, a od 1817 roku profesorem oddzia u sztuk pi knych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wykona  wiele widoków zabytków oraz krajobrazów polskich, 
m.in. z okolic Krakowa. Czy by  sam w Tatrach, czy tylko przerysowa  szkic 
Staszica – nie wiadomo. Sztych rytowa  Baltard, który w Tatrach by  ze Staszicem.  
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Sztych jest do  du ych rozmiarów (83 × 18 cm) i osi ga wielko  ponad 
po owy panoramy Berzeviczy'ego. Przedstawia Tatry widziane ze zboczy Gor-
ców, przy czym tworz  one ram  ponad po o onym nad Dunajcem Nowym Tar-
giem, z wie ami dwóch ko cio ów. Oprócz tego na Podhalu zaznaczono kilka 
miejscowo ci: Szaflary („Saflary”), Bukowin , Bia k , Zakopane („Zakopa ce 
kuznice”), „Jaworzyna kuznice”. Niektóre miejscowo ci jak Czorsztyn czy 
Czarna Góra zakryte s  przez inne elementy rysunku. U do u panoramy znajduje 
si  opis 53 elementów, z których wiele da si  atwo zlokalizowa , szereg dal-
szych przez porównanie z s siednimi, a kilka jest ca kowicie niejasnych, jak np. 
„czarne morze” (nr 29) w Tatrach Zachodnich. 

Nast pna w kolejno ci powstania jest litografia Bogusza St czy skiego za-
mieszczona w autorskiej ksi ce Okolice Galicyi. Przedstawia ona panoram  
Tatr jako dope nienie pejza u Podhala z dwoma dorodnymi jod ami i dwoma 
rozmawiaj cymi osobami. Tatry przedstawione s  szkicowo, ale w miar  wier-
nie, bez dba o ci o szczegó y. 

Autor, Bogusz Zygmunt St czy ski vel Maciej Bogusz St czy ski (20 
stycznia 1814, Hermanowice k. Dobromila – 8 sierpnia 1890, Kraków) – by  pi-
sarzem, poet , malarzem, rysownikiem, litografem, le niczym, bibliotekarzem  
i krajoznawc . W latach 1833–56 w drowa  du o po Galicji i l sku oraz po 
niektórych s siednich i dalszych krajach (dotar  nawet pieszo do W och). W Ta-
trach bywa  w latach 1845–1851. Z jego publikowanych i r kopi miennych prac 
trudno ustali  szlaki jego w drówek lub cho by spis odwiedzonych obiektów, 
ale by  w licznych dolinach Tatr, przechodzi  przez niejedn  prze cz, a w 1851 
roku wspi  si  na omnic . Zwiedza  te  jaskinie. Oko o po owy XIX wieku by  
jednym z najbardziej aktywnych krajoznawców polskich i turystów tatrza skich. 

Pierwszym dzie em, w którym spotykamy opisy ró nych miejsc w Tatrach  
i ich widoki, jest ksi ka Okolice Galicyi, wydana najpierw we Lwowie w latach 
1847–48 w 10 odr bnych zeszytach, a pó niej w ca o ci jako album. W ród 80 
litografii s  tatrza skie i pieni skie widoki: Wybuch Czarnego Dunajca w doli-

nie Ko cielisko, Wodospad Bia ki w Tatrach, Rozwaliny zamku w Czorsztynie 

nad Dunajcem, Tatry od wsi Bukowiny, Morskie oko w Tatrach. Po wi cony 
g ównie Pieninom, Tatrom i Podtatrzu jest równie  obszerny poemat Tatry  
w dwudziestu czterech obrazach (Kraków 1860) z 80 rysunkami autora.  

W zwi zku z du ym zainteresowaniem Tatrami w drugiej po owie XIX wie-
ku sta o si  tradycj  w literaturze przewodnickiej umieszczanie w nich panoram. 
Zapocz tkowa  to Eugeniusz Janota do czaj c do Przewodnika w wycieczkach 

na Babi  Gór , do Tatr i Pienin (1860) widok na Tatry z Guba ówki. Litografia 
o wymiarach 70 × 17 cm do  wiernie oddaje widok ca ych Tatr od Hawrania po 
Osobit . 

Eugeniusz Janota (31 pa dziernika 1823, K ty – 17 pa dziernika, 1878 
Lwów) by  ksi dzem katolickim, germanist , przyrodnikiem, krajoznawc , ta-
ternikiem, zas u onym badaczem Tatr i Podtatrza, jednym z pionierów ochrony 
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przyrody w Polsce oraz w Tatrach, a tak e profesorem Uniwersytetu Lwowskie-
go. Z braku rodków na inne studia zosta  ksi dzem (1847) i w latach 1847–48 
by  wikarym, m.in. w ywcu (1848 r.). W 1849 r. zosta  dopuszczony do prze-
wodu doktorskiego na Uniwersytecie Jagiello skim, gdzie w 1860 r. uzyska  
doktorat na podstawie pracy Przewodnik w wycieczkach na Babi  Gór , do Tatr 

i Pienin (Kraków 1860). By  to pierwszy polski przewodnik tatrza ski. W latach 
1850–71 uczy  w szko ach rednich (j zyk niemiecki i polski, historia i geogra-
fia), w latach 1850–52 w Cieszynie, w latach 1852–71 w Gimnazjum w. Anny 
w Krakowie.  

Tatry zwiedzi  po raz pierwszy w roku 1846, odbywaj c ca  drog  z Kra-
kowa pieszo. Od 1852 roku bywa  w Tatrach prawie corocznie i sta  si  jednym 
z ich najlepszych znawców. Opublikowa  kilka ksi ek i wiele artyku ów o te-
matyce tatrza skiej i ochronie przyrody.  

Kolejne panoramy (il. 3) pochodz  z Ilustrowanego przewodnika do Tatr, 

Pienin i Szczawnic, a ich autorem by  Walery Eljasz-Radzikowski. Powsta y  
z kilku miejsc i s  przyk adem rzetelnego warsztatu rysownika i znawcy Tatr.  

Walery (Jan Kanty) Eljasz-Radzikowski by  malarzem, grafikiem, fotogra-
fem i autorem wspomnianego Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin  

i Szczawnic (6 wyda , pierwsze w 1870). Syn Wojciecha i Tekli z Krzy anow-
skich urodzi  si  12 wrze nia 1840(41) roku w Krakowie, a zmar  22 marca 1905 
roku tak e w Krakowie. Studiowa  w krakowskiej Szkole Sztuk Plastycznych 
(1856–62) (u W adys awa uszczkiewicza) i w Monachium (1862–65). Po po-
wrocie do Krakowa (1866) by  nauczycielem rysunków w ró nych szko ach, 
m.in. w Gimnazjum w. Anny 1872–91. W swej twórczo ci malarskiej i graficz-
nej zajmowa  si  g ównie tematyk  historyczn  oraz przesz o ci  i zabytkami 
Krakowa, ale tak e malarstwem sakralnym (obrazy w licznych ko cio ach,  
w 1871 r. wykona  freski w nowym ko ciele w Chocho owie, w 1898 r. zreali-
zowa  obraz olejny w. Andrzeja do ko cio a w Zakopanem). Ilustrowa  ksi ki  
i czasopisma, projektowa  kostiumy teatralne i dekoracje. Pierwsz  wypraw   
w góry (na Babi  Gór ) odby  w 1860 roku, a pierwsz  podró  w Tatry w roku 
1861. Ju  od tego roku rysowa  i malowa  widoki tatrza skie i typy góralskie,  
a tak e prowadzi  zapiski z odbywanych wypraw. Pierwsze jego publikacje ta-
trza skie to drzeworytnicze podobizny trzech s ynnych przewodników: J drzej 

Wala starszy, Maciej Sieczka i Szymon Tatar („K osy” 1866), które ilustrowa y 
artyku  Eugeniusza Janoty Przewodnicy zakopia scy. Od 1870 roku og asza  ju  
w asne artyku y i ksi ki o tematyce tatrza skiej, ozdabiaj c je w asnymi rysun-
kami, drzeworytami, litografiami lub miedziorytami, a pó niej tak e w asnymi 
fotografiami. Fotografowanie Tatr zacz  od 1890 roku. Wykona  oko o 1150 
zdj  tatrza skich. By  fotografowany przez Stanis awa Biza skiego, Walerego 
Rzewuskiego i Awita Szuberta. By  wspó za o ycielem Towarzystwa Tatrza -
skiego (w roku 1873), a w zarz dzie zasiada  przez 18 lat. Swoje zdj cia cz sto 
wykorzystywa  do ilustracji kolejnych wyda  przewodników i w pracy malar-



58 Kazimierz GAJEWSKI 

skiej, jak na przyk ad zespó  studiów fotograficznych do obrazu Turystki w Ta-

trach. Oko o 200 klisz o tematyce etnograficznej znajduje si  w Muzeum Etno-
graficznym w Krakowie, kilkaset zdj  z kolekcji Witolda Henryka Paryskiego 
w zbiorach Tatrza skiego Parku Narodowego w Zakopanem, a niewielka kolek-
cja znajduje si  w archiwum fotograficznym Muzeum Tatrza skiego w Zakopanem. 

Kolejna panorama pt. Widok Tatr z pagórka obok dworu w Poroninie zosta a 
narysowana z natury przez Gustawa Lettnera, a nast pnie rytowana przez Józefa 
Swobod  oko o 1880 roku. Jest do  du ych wymiarów (36 × 131 cm) i naryso-
wana jest w sposób do  dok adny. W jej dolnej cz ci znajduje si  obrys grani  
z opisem poszczególnych szczytów. 

Gustaw Lettner (1819, Wiede  – 8 stycznia 1890, Lwów) by  le nikiem, 
radc  le nym, spolszczonym Austriakiem. Do 1848 s u y  w wojsku austriackim 
w stopniu kapitana we Lwowie, gdzie cz sto przebywa  w rodowisku polskim. 
W 1848 wyst pi  z wojska, zamieszka  w Wiedniu i o eni  si  z Polk . W 1853 
roku wróci  do Galicji i zosta  dyrektorem lasów w dobrach hrabiego W odzi-
mierza Dzieduszyckiego. W 1857 roku we Lwowie zda  egzamin na „samoist-
nego gospodarza lasowego” i pracowa  w le nictwie na ró nych stanowiskach. 
W latach 1872–90 by  krajowym inspektorem lasów w Galicji i stara  si  o po-
praw  gospodarki le nej, m.in. w Tatrach Polskich. Osiad szy w Galicji nauczy  
si  j zyka polskiego, a dzieciom swym zapewni  polskie wychowanie. Miewa  
cz ste odczyty i du o publikowa  w prasie na temat galicyjskiej gospodarki le-
nej. Mia  du y sentyment do Tatr i od 1879 roku alarmowa  o rabunkowej go-

spodarce le nej w tych górach, zw aszcza w dobrach zakopia skich i czarnodu-
najeckich.  

Na wystawach w Wiedniu (1873) i Lwowie (1878) prezentowa  sw  szcze-
gó ow  kolorow  map  przemys u le nego w Galicji, za co odznaczono go me-
dalem. Oko o roku 1880 (bez podania roku wydania) zak ad litograficzny Kor-
nela Pillera we Lwowie wyda  wielk  kolorow  litografi  zatytu owan  Widok 

Tatr z pagórka obok dworu w Poroninie, „zdj ty z natury przez G. Lettnera”, ry-
towa  Józef Swoboda. Jest to panorama od Tatr Bielskich a  po Osobit , o wy-
miarach 36 × 131 cm (na arkuszu 47 × 138,5 cm). 

Najwi ksz  panoram  tatrza sk , zarówno pod wzgl dem wymiarów, jak  
i jej warto ci artystycznej oraz ilo ci osób, które by y zaanga owane w jej po-
wstanie, by a Panorama Tatr z Miedzianego. By o to zarazem najwi ksze dzie o 
malarskie, jakie kiedykolwiek powsta o w Polsce. Jego wymiary to 115 × l6 m,  
a powierzchnia 1840 m2. Pomys  namalowania dzie a zrodzi  si  w 1894 roku  
u Henryka Ligockiego podczas wycieczki do Doliny Ko cieliskiej, któr  odby  
w towarzystwie malarzy W odzimierza Tetmajera i Wincentego Wodzinowskie-
go. Twórcami i kierownikami ca ego przedsi wzi cia zostali malarze Antoni 
Piotrkowski, Stanis aw Janowski i Ludwig Boiler, ale ze wzgl du na ogrom 
dzie a uczestniczy o w nim jeszcze wielu innych malarzy. Dzie o to inspirowane 
wcze niej namalowan  Panoram  Rac awick  przedstawia o widok z Miedzia-
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nego na cztery strony wiata z wszystkimi planami z dodaniem na bli szych pla-
nach turystów i postaci ci le zwi zanych z Zakopanem oraz zdobywaniem Tatr, 
jak ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Cha ubi ski, Walery Eliasz-Radzikowski i in-
ni. Uko czona w 1896 roku panorama zosta a wystawiona w Monachium, a po-
tem w Warszawie, gdzie w specjalnie wzniesionym gmachu na Dynasach obja-
nie  zwiedzaj cym udzielali przewodnicy z Zakopanego w strojach ludowych. 

Dalsze losy tego wielkiego dzie a potoczy y si  bardzo niekorzystnie, gdy   
w 1899 roku zosta o ono wystawione na licytacj  i zniszczone przez poci cie na 
drobne kawa ki. 

Przedstawione przyk adowe panoramy by y pretekstem do zastanowienia si  
nad dok adno ci  odwzorowania wizerunku Tatr przez rysowników w stosunku 
do tego, co widzi nasze oko. Autor niniejszego artyku u postanowi  zestawi  te 
wizerunki z w asnor cznie sporz dzonymi panoramami z tych lub podobnych 
miejsc pod Tatrami, z których kiedy  by y one rysowane. Próby przeprowadzone 
zosta y na dwa sposoby: 
1.  wykonano zdj cia Tatr aparatem cyfrowym z obiektywem szerokok tnym (il. 4), 
2. wykonano fragmenty panoramy tym samym aparatem z zastosowaniem d u-

giej ogniskowej obiektywu (il. 5) i poszczególne odcinki posk adano z zasto-
sowaniem programu komputerowego do obróbki map bitowych (Photoshop). 
Po porównaniu zdj  wykonanych jednym i drugim sposobem wida  ró nic  

w odwzorowaniu rodkowej partii zdj cia wykonanego obiektywem szerokok t-
nym, mimo i  nie posiada on dystorsji i nie powoduje zniekszta ce  obrazu. Od-
powiada to wi kszo ci rysowanych panoram, które te  najcz ciej maj  bardziej 
wyeksponowany rodek obrazu i przedstawione szczyty s  relatywnie wy sze 
ni  ich s siedztwo. 

Panoramy z o one z fragmentów by y fotografowane inaczej: dla unikni cia 
zniekszta ce  na brzegach i atwiejszego dopasowania kawa ków, ju  podczas 
fotografowania zastosowano zak adk  na 1

Ú3 szeroko ci obrazu. Tak posk adana 
panorama w mniejszym stopniu ma uwypuklony rodek obrazu i szczyty nie s  
nieproporcjonalnie wi ksze. Szczególnie jest to widoczne przy fotografowaniu 
od po udnia, poniewa  patrzymy z zewn trznej strony uku Tatr. Od strony pó -
nocnej patrzymy od wewn trz uku i dlatego zniekszta cenia s  mniejsze. Poza 
tym od strony po udniowej mo emy fotografowa  z mniejszej odleg o ci ni  od 
pó nocnej, co dodatkowo powoduje wi ksze zniekszta cenia obrazu. 

Do wiadczenie to prowadzi do wniosku, e ka dy sposób odwzorowania ma 
pewne wady, a i tak Tatry ogl dane w asnymi oczyma zdaj  nam si  inne ni  
odwzorowane w jakikolwiek sposób. Zawsze przyci ga y i dalej urzekaj  swoj  
urod , niezale nie od pory dnia i roku. 



60 Kazimierz GAJEWSKI 

Bibliografia 

Druki zwarte 

Góry polskie w malarstwie, Materia y z sympozjum Kraków 4.12.1999, red. 
W.A. Wójcik, COTG PTTK, Kraków 1999. 

Pinkwart M., D ugo cka-Pinkwart L., Zakopane. Przewodnik historyczny, Wy-
dawnictwo Pascal, Bielsko-Bia a 2003. 

Pinkwart M., Zakopia skim szlakiem Walerego i Stanis awa Eljaszów, Wydaw-
nictwo PTTK „Kraj”, Warszawa – Kraków 1988. 

Paryski W., Paryska Z., Wielka encyklopedia tatrza ska, Wydawnictwo Górskie, 
Poronin 2004.  

Szaflarski J., Poznanie Tatr, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 
1972. 

Periodyki 

Lassota J., Panoramy tatrza skie, „W górach” 2007, nr 3. 
Sucho  A., Tatry w najpi kniejszej ksi ce redniowiecznej Europy, „Wierchy” 

2009. 
Sucho  A., Poronina historia malownicza – uwagi, uzupe nienia i spostrze enia, 

„Wierchy” 2003 

Katalogi 

Bajeczny wiat grafiki tatrza skiej, katalog, Antykwariat Górski „Filar”, Aka-
demia wi tokrzyska, Kielce 2004. 

 



 

 

Il. 1. Panorama Tatr z Kotliny Spiskiej (okolice Wielkiej omnicy), Georg (Jerzy) Buchholtz 
m odszy, 20 × 5 cm, 1717 r. 

 

Il. 2. Panorama Tatr ze wzgórza nad Wielk  omnic , Stefan (Istvan, Stephanus) Berzevicy,  
140 × 21 cm, 1719 r. 

 

Il. 3. Walery (Jan Kanty) Eljasz-Radzikowski, lata 70. XIX wieku 

 

Il. 4. Panorama Tatr z okolicy Popradu. Obiektyw szerokok tny (ekwiw. 24 mm), fot. Kazimierz 
Gajewski, 2009 

 

Il. 5. Panorama Tatr z okolicy Popradu. Panorama sk adana, obiektyw d ugoogniskowy (ekwiw. 
120 mm), fot. Kazimierz Gajewski, 2009 


