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Bachledą Po „młodym” śniegu (dziewięć dni w Tatrach), opublikowa−
nej na łamach numeru czwartego „Taternika” z 1907 r. – wyznawał:
„Lecz żadne z tych gór nie były mi tym, czym Tatry. Te Tatry, co na
tygodnie całe otulają się w zasłony z mgieł, każąc czekać bez końca
na uśmiech, jak najkapryśniejsza z kobiet. Gdy jednak zasłony spadną
i błysną modre oczy stawów, gdy rozrumienią się śniegi, a turnie ode−
tchną świeżym wiatrem wschodnim – wtedy jakaś tajemnicza dłoń
wyciąga się do mnie z wyżyn górskich”.

Pan Mieczysław był zapalonym fotografikiem. Zdjęcia tatrzańskie
wykonywał od wczesnej młodości. Jego dorobek w tej dziedzinie jest
wysoko ceniony za wysoki poziom artystyczny. Liczne zdjęcia publi−
kował w „Taterniku” i „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego”.

W Zakopanem
Mieczysław Karłowicz traktował Zakopane przede wszystkim jako

bazę wypadową w Tatry, w życie kurortu się nie angażował, jakkol−
wiek problemy uzdrowiska na pewno go interesowały. Z kronikarskie−
go obowiązku wypada zaznaczyć, iż właśnie w Zakopanem 24 sierp−
nia 1892 r. debiutował jako skrzypek na publicznym koncercie. Gdy
po latach powrócił do kurortu pod Giewontem, wstąpił w roku 1901 do
Związku Przyjaciół Zakopanego. Była to organizacja zrzeszająca lu−
dzi różnych dziedzin sztuki i nauki, ale także rzemieślników, lekarzy
i arystokratów. Członkowie ZPZ angażowali się m.in. w inicjowanie bu−
dowy pomnika dra Tytusa Chałubińskiego, propagowanie budownic−
twa i zdobnictwa w stylu zakopiańskim, organizowanie odczytów i spot−
kań. Organizacja wydawała także wysoko oceniane czasopismo „Prze−
gląd Zakopiański”.

Jednak budynkiem, który najbardziej przyciągał artystę−taternika,
był Dworzec Tatrzański, gdzie mieściła się siedziba Towarzystwa Ta−
trzańskiego. Spędzał w nim wiele czasu, pracował w Sekcji Turystycznej
Towarzystwa Tatrzańskiego, pełnił dyżury informacyjne, spotykał się
z przyjaciółmi. Wspomagał to stowarzyszenie finansowo, na przykład
drukując na swój koszt afisze informacyjne o wycieczkach organizowa−
nych przez Sekcję Tatrzańską.

W Zakopanem artysta mieszkał w wielu pensjonatach. Obecnie ist−
nieją trzy z nich: Willa „Fortunka” przy ul. Karłowicza, Willa „Limba” na
Wilczniku oraz willa „Lutnia” przy ul. Sienkiewicza, na elewacji której
umieszczona jest tablica upamiętniająca kompozytora.

Ostatnia wycieczka
W listopadzie 1907r. artysta podjął decyzję osiedlenia się w Zakopa−

nem na stałe. Odtąd swe życie dzielił na pracę twórczą, górskie wypra−
wy, wyjazdy w celach zawodowych do Wiednia i Warszawy i znowu
powroty w Tatry. Tak też było zimą 1909 r. Po powrocie z Warszawy,
gdzie zakupił nowy aparat, z niecierpliwością wypatrywał odpowiedniej
pogody, by móc fotografować zimowy pejzaż tatrzański. Z powodu
zagrożenia lawinowego zrezygnował z wycieczki na Czerwone Wier−
chy. W dniu 8 lutego o 6 rano wyruszył nad Czarny Staw Gąsienicowy,
na spacer... Opis tragedii odtworzył nazajutrz Mariusz Zaruski ze śla−
dów nart. Reszty dopowiedziały zdjęcia zrobione przed śmiercią przez
Karłowicza. Owego dnia było sporo świeżo spadłego śniegu. Samot−
ny narciarz zachowywał dużą ostrożność. Jednak doszło do tragedii.
W kilkadziesiąt godzin później Zaruski zobaczył pozostawiony na śnie−
gu zapis ostatnich chwil życia kompozytora: „ślady nart idące po zbo−
czu gubią się w bruzdach i pokruszonych bryłach śniegu już spadłej
ogromnej lawiny... Z drugiego końca już nie wychodzą! (...) to jest jego
mogiła!” – konstatował Zaruski.

Powstanie TOPR-u
Tragiczna śmierć Mieczysława Karłowicza przyśpieszyła powstanie

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 1907 r. Ma−
riusz Zaruski podjął myśl stworzenia takiej organizacji. Od 1908 r.
w opracowywanie jej planu zaangażował się także Karłowicz. Jakże
symbolicznego znaczenia nabiera ostatnie spotkanie naszego bohate−
ra z Zaruskim, na kilkanaście godzin przed wyruszeniem na feralną
wycieczkę. Celem spotkania w Willi „Krywań” była ostateczna redakcja
odezwy w sprawie TOPR−u. Karłowicz znalazł się pośmiertnie w gronie
członków założycieli TOPR, a składkę założycielską zapłaciła za niego
matka.

* * *
„Kamień Karłowicza” ustawiony w miejscu odnalezienia zwłok kom−

pozytora, przemawia wyrytymi słowami Horacego „non omnis moriar”
– (nie wszystek umrę). Wykuta w granitowej bryle starohinduska swa−
styka symbolizuje m.in. ogień, słońce i jest znakiem człowiekowi przy−
jaznym. Rozkochani w filozofii dalekiego wschodu młodopolscy artyści
upodobali sobie ten znak. Modzie tej uległ także Karłowicz i swastykami
sygnował znaki tras w Tatrach, listy i bilety wizytowe.

W 2009 roku minie sto lat od śmierci artysty. Jest to świetna okazja
do przeczytania tatrzańskich tekstów Karłowicza. Chodząc bowiem po
zatłoczonych szlakach, powinniśmy „szanować ciszę i majestat gór”,
jak apelował on w jednym ze swych tekstów.
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Mieczysław Karłowicz
w Tatrach
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4. Karłowicz w 1892 r. wyszedł na Kościelec samodzielnie, wyzwalając
się po raz pierwszy spod opieki przewodnika. W piętnaście lat później
„biała śmierć” dopadła go u podnóża Małego Kościelca
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Muzyka i Tatry były głównymi pasjami życia jednego z najwy−
bitniejszych polskich kompozytorów. I chociaż w twórczości
muzycznej Mieczysława Karłowicza nie ma bezpośrednich od−
niesień do Tatr i regionu podhalańskiego, to jego estetyzująca
postawa wobec najwyższych gór polskich stała się wzorem
dla turystów i taterników poszukujących subtelniejszego z nimi
kontaktu.

Mieczysław Karłowicz urodził się 11 grudnia 1876 r. w Wiszniewie
(obecnie w granicach Białorusi), zginął tragicznie 8 lutego 1909 r.
w Tatrach, przysypany lawiną na wschodnich zboczach Małego Ko−
ścielca. Pochowany na warszawskich Powązkach.

Kompozytor, taternik, narciarz, fotografik i publicysta, bywał w Za−
kopanem od 1889 r., najpierw uprawiał turystykę, ale już w pierwszych
latach XX w. zaliczano go do grona najwybitniejszych taterników.

W Tatrach
Karłowicz swoją przygodę tatrzańską zaczynał u schyłku epoki „le−

gendowych postaci”. Do Zakopanego przyjechał bowiem po raz pierw−
szy z matką i rodzeństwem 10 lipca 1889 r., w wieku 13 lat, gdy żyli

jeszcze Tytus Chałubiński
i ks. Józef Stolarczyk. Na
ulicach kurortu spotykało
się wtedy: Wojciecha Ger−
sona, Ferdynanda Hoe−
sicka, Wojciecha Kossa−
ka, Henryka Sienkiewi−
cza, Kazimierza Przerwę−
−Tetmajera, Stanisława
Witkiewicza czy też Zofię
Urbanowską. W czasie te−
go pierwszego pobytu Kar−
łowicz, korzystając z usług
przewodnika Jana Kubina,
odbył wycieczki na Czer−
wone Wierchy, a także
przez Przełęcz Zawrat
i przez Dolinę Pięciu Sta−
wów Polskich do Morskie−
go Oka. W 1892 r., tym ra−
zem z przewodnikiem Ja−
nem Stopką, zwiedził By−
strą, Kominiarski Wierch,
Świnicę, Kozi Wierch, Gra−
naty i Rysy. W tym sa−

mym roku wyzwolił się po raz pierwszy spod opieki przewodników i sa−
motnie zdobył Kościelec, a także wyprowadził na ten szczyt o dwa lata
młodszego Janusza Chmielowskiego, w przyszłości jednego z lepszych
polskich taterników. W czasie wakacji w 1893 r. Karłowicz wzbogacił
kolekcję zdobytych przez siebie szczytów o Łomnicę i Wysoką, na
które wodził go Jan Kubin. W roku 1894 młody taternik, z przewodnikiem
Jędrzejem Walą Młodszym, był m.in. na Gierlachu i Mięguszowieckim
Szczycie, kończąc tymi wyczynami swój pierwszy etap poznawania
Tatr.

Nasz bohater w najwyższe góry polski powrócił po 8 latach, w 1902 r.
Wtedy to rozpoczął się okres jego najintensywniejszej aktywności
górskiej. W dziejach historii taternictwa był to również ciekawy mo−
ment, w którym taternicy zaczynali chodzić po górach samodzielnie,
wyzwalając się spod opieki przewodników. Była to bowiem epoka m.in.

Karola Englischa, Janusza Chmielowskiego, Zygmunta Klemensiewi−
cza, Romana Kordysa, Jerzego Maślanki, Mieczysława Świerza, Ja−
nusza i Jerzego Żuławskich, Józefa Lesieckiego, Henryka Bednarskie−
go, a wśród tej elity także Mieczysława Karłowicza. I nasz bohater
wyruszał na wyprawy, zgodnie z duchem czasu, coraz częściej bez
przewodnika, w towarzystwie przyjaciół, a nawet samotnie, również
w zimie. Największe wyczyny Karłowicza w tym okresie to wspinaczka
w 1907 r. z Józefem Gąsienicą−Tomkowym na Ostry Szczyt jego po−
łudniową ścianą, samotne zdobycie Wielkiej Kołowej Turni, a w 1908 r.
z Włodzimierzem Boldireffem pierwsze wejścia na Ciężką Turnię i Za−
dnią Jaworową Turnię. To właśnie Boldireff w 1907 r. wykonał na Sza−
tanie fotografię Karłowicza, która później była wielokrotnie reproduko−
wana w przeróżnych opracowaniach.

Pan Mieczysław zaliczany jest również do pionierów taternictwa zi−
mowego, które to miano zawdzięcza dokonanym z Romanem Kor−
dysem pierwszym zimowym wejściom w 1908 r. na Kościelec, a także
na Żółtą Turnię i przez Przełęcz Krzyżne na Wołoszyn.

* * *
Karłowicz należał także do pionierów narciarstwa. Był uczestnikiem

pierwszego zakopiańskiego kursu narciarskiego w grudniu 1907 r.,
a ekstrawaganckiej wówczas sztuki jazdy na dwóch deskach uczył
go Mariusz Zaruski. Młody adept narciarstwa posiadł tę umiejętność
w takim stopniu, że już w następnym roku został asystentem swego
mistrza na kolejnym kursie. W latach 1907–09 odbył liczne wycieczki
narciarskie w Tatry. Z Kordysem i Zaruskim dokonał w 1908 r. pierwsze−
go narciarskiego przejścia z Hali Gąsienicowej przez Przełęcz Liliowe,
Dolinę Wierch Cichą, Przełęcz Zawory, Dolinę Hlińską, Koprową Prze−
łęcz, Popradzki Staw, skąd narciarze dotarli do Szczyrbskiego Jeziora.

W spisie członków Towarzystwa Tatrzańskiego po raz pierwszy po−
jawia się nazwisko Mieczysława Karłowicza w 1896 r., w 1905 r. został
on także członkiem Sekcji Turystycznej tego stowarzyszenia. Od 1907 r.
należał do Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy TT, a w latach 1908–09
piastował w nim funkcję wiceprezesa.

Karłowicz w swojej przygodzie taternickiej przywiązywał największą
wagę do przeżyć estetycznych, a nie sportowych. Był uważany za głów−
nego twórcę kierunku estetyzującego ideologii taternickiej, która przed
pierwszą wojną światową występowała w dyskusjach polskich środo−
wisk taternickich, obok kierunku społecznego i sportowego. Również
w narciarstwie aspekt sportowy był obcy Karłowiczowi, narty bowiem
służyły mu jako ułatwienie w poruszaniu się po Tatrach w zimie.

Twórczość artystyczna
Przywykliśmy, iż różnej profesji artyści odwiedzający Podhale i Ta−

try pozostawiali w swym dorobku twórczym bądź jakiś czytelny epizod
bezpośrednio zainspirowany kontaktem z Tatrami, bądź dzieło obszer−
niejsze, czy też wręcz twórczość podhalańsko−tatrzańska stawała się
najistotniejszą częścią ich dorobku artystycznego.

Pomimo iż Tatry odegrały w życiu Mieczysława Karłowicza tak waż−
ną rolę, bezpośrednia inspiracja tematami tatrzańskimi czy podhalań−
skimi nie pojawia się w jego dorobku muzycznym. Również z ludową
muzyką podhalańską twórczość kompozytorska Karłowicza nie ma
nic wspólnego. Na ten brak inspiracji tatrzańskiej nie miał również wpły−
wu fakt, iż artysta wiele swych dzieł skomponował w całości lub czę−
ściowo w Zakopanem. Pomimo iż kompozytor nie zostawił wyraźnych
wskazówek na ten temat, badacze jego twórczości doszukują się in−
spiracji „tatrzańskich” w Koncercie skrzypcowym (1902) i w Trzech
odwiecznych pieśniach (1906). Jednak najbardziej wyrazisty trop ta−
trzański można odnaleźć w skomponowanej w 1896 r. w Berlinie pieśni

2. Karłowicza na Kominiarski Wierch wyprowadził w 1892 r. przewodnik
Jan Stopka. W tym samym roku Karłowicz wyznakował samodzielnie
szlak na ten szczyt

1. Mieczysław Karłowicz
(11 XII 1876 – 8 II 1909)
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3. Zdjęcie wykonane przez Włodzimierza Boldireffa w 1907 r. w czasie
wycieczki na Szatana jest bodaj najbardziej znaną tatrzańską fotografią
Karłowicza
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Zawód do słów Tetmajera. Powodem takiej konstatacji jest przywoła−
ny w wierszu opis przyrody tatrzańskiej w postaci sztandarowego jej
symbolu – Limby.

Publicystyka tatrzańska
Mieczysław Karłowicz był autorem kilkunastu artykułów tematycz−

nie związanych z Tatrami. Najwięcej publikował w „Taterniku”, ale
o Tatrach pisywał również w „Kurierze Zakopiańskim”, „Wędrowcu”,
lwowskim „Słowie Polskim” oraz „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzań−
skiego”. Jego teksty utrzymane w młodopolskiej konwencji stylistycz−
nej, zawierają, oprócz precyzyjnych opisów wypraw, obserwacji flory
i fauny, także uwagi dotyczące sposobu zachowania się w górach.
Karłowicz dochodzi do przekonania, iż przebywanie w górach jest
swoistym antidotum na ludzkie słabości, niedostatki i przywary, także
monotonię życia. W opisie wyprawy, na którą wyruszył z Klimkiem


