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WSTĘP
Kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko autentyczny świadek rozwoju europejskiej i polskiej myśli technicznej, ale to także jedna z pierwszych atrakcji turystycznych na ziemiach polskich. Zachowane źródła historyczne potwierdzają, że
turystyka w kopalni soli rozwijała się już od schyłku XV w., kiedy to odnotowano
pierwsze, sporadyczne wizyty wybitnych europejskich humanistów w Żupach Krakowskich (Mikołaja Kopernika, Konrada Celtesa, Joachima Rhetyka, poety śląskiego Adama Schroetera). To jedno z najstarszych, a także największych przedsiębiorstw przemysłowych na ziemiach polskich oczarowywało i fascynowało kolejne
pokolenia badaczy, przyciągając przedstawicieli klas wyższych, dostojników świeckich i kościelnych, uczonych oraz dyplomatów1.
Kształtująca się przez wieki sława Wieliczki musiała, wcześniej czy później, doprowadzić do powstania mechanizmów koordynujących stale rosnący ruch turystyczny. Pierwsze znamiona zorganizowanej turystyki pojawiają się w XVIII w.,
kiedy to po raz pierwszy, z myślą o turyście, wprowadzono pierwsze udogodnie* Barbara Konwerska, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
b.konwerska@muzeum.wieliczka.pl.
1 Z. Szybiński: Ruch turystyczny w kopalni wielickiej (dalej: Ruch turystyczny....), „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” (dalej: „SMDŻ”), t. VI, Wieliczka 1977, s. 141-142.

PREFACE
The Wieliczka salt mine proves not only to have been an authentic witness of
both European and Polish technical idea evolution, but it is also one of the first
tourist attractions on the Polish territory. Existing historical sources confirm that
tourism in the salt mine has been developing since the late 15th century, when
the first occasional visits of prominent European humanists to Cracow Saltworks
were noted (among them were Nicolaus Copernicus, Conrad Celtes, Joachim
Rhetyk, the Silesian poet Adam Schroeter). As one of the oldest and also the largest
industrial enterprises in Poland, it used to enchant and fascinate generations of
researchers, attracting representatives of higher classes, lay and church dignitaries,
scholars and diplomats1.
Wieliczka’s fame, which had been developing for centuries, sooner or later was
destined to lead to the creation of mechanisms coordinating a constantly growing
tourist flow. Th e fir st signs of an org anised tou rism app ear in the 18th century,
when basic facilities and services were introduced, for the first t ime w ith a view

* Barbara Konwerska, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
b.konwerska@muzeum.wieliczka.pl.
1 Z. Szybiński: Ruch turystyczny w kopalni wielickiej, Studia i Materiały do Dziejów
Żup Solnych w Polsce (SMDŻ), vol. VI, 1977, p. 141-142.
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nia i usługi2. Niewątpliwym przełomem w rozwoju wielickiej turystyki okazał się
okres zaboru austriackiego. Przejęcie w 1772 r. Żup Krakowskich przez cesarzy
austriackich stało się niemal jednocześnie momentem wcielenia, pierwszych, ściśle określonych zasad regularnego, zorganizowanego zwiedzania w 1774 r. Decyzje o charakterze prawno-organizacyjnym, a przede wszystkim wprowadzenie oficjalnych, bezpłatnych biletów wstępu sprawiły, że w XIX w. kopalnia wielicka stała
się popularnym obiektem turystycznym.
Najstarszy, dokładny opis pierwszej trasy turystycznej kopalni soli w Wieliczce
zawdzięczamy pracy autorstwa Jana Nepomucena i Ludwika Emanuela Hrdinów.
W studium Geschichte der Wieliczkaer Saline, opublikowanym w Wiedniu w 1842 r.,
bracia Hrdinowie nie tylko opisali, z olbrzymią szczegółowością, przebieg trasy turystycznej wraz z jej „osobliwościami”, ale relację tę wzbogacili adekwatnymi mapami
oraz grafikami, przedstawiającymi wybrane, dostępne dla turystów podziemne wyrobiska wielickiej kopalni. Wyraźnie należy podkreślić, że autorzy publikacji z 1842 r.
nie tylko byli czynnymi pracownikami kopalni, ale również doświadczonymi przewodnikami. W efekcie powstała praca, którą uznać należy za pierwszy, w dzisiejszym
tego słowa znaczeniu, przewodnik po kopalni soli w Wieliczce.
Jana Nepomucena Hrdinę sprowadził do Wieliczki jego starszy brat Alojzy
w 1812 r. W salinach wielicko-bocheńskich Jan Nepomucen pełnił m.in. funkcję
markszajdra (mierniczego) oraz adiunkta inspekcji górniczej3. W trakcje swojej
wieloletniej pracy, aż do śmierci w 1831 r., wykonał wiele map, grafik i rysunków4.
Jego fascynacja wielicką kopalnią nie ograniczała się tylko i wyłącznie do prac badawczych i artystycznych. Był on zapalonym zbieraczem pamiątek kopalnianych5.
Drugi z braci, Ludwik Emanuel, przybył do Wieliczki w 1817 r. Idąc śladami brata
pełnił przez wiele lat również funkcję markszajdra. Pozostawił po sobie szczegółową mapę Wieliczki, wykonaną w latach 1820-27, kilkadziesiąt map górniczych
oraz grafiki przedstawiające podziemne wyrobiska6.

to tourists2. The Austrian Partition period was an unquestionable breakthrough
in the development of Wieliczka tourism. The Austrian takeover of Cracow
Saltworks in 1772 was a moment of incorporation of the first strictly defined rules
of a regular, organised sightseeing tour, which was then arranged in 1774. Due to
legal and organisational decisions and, above all, the introduction of official free
entrance tickets, the Wieliczka salt mine became a popular tourist destination in
the 19th century.
The oldest detailed description of the first tourist route of the Wieliczka
salt mine owes its origin to a work by John of Nepomuk and Ludwig Emanuel
Hrdina. In a study Geschichte der Wieliczkaer Saline, published in 1842 in Vienna,
the Hrdina brothers not only described the course of the tourist route in great
detail along with its “peculiarities,” but also enriched it with relevant maps and
illustrations depicting selected underground excavations of the salt mine available
to tourists. It should be clearly stated that the authors of the 1842 publication were
not only active mine workers but also experienced guides. It resulted in a work that
− in the current meaning − ought to be regarded as the first guide to the Wieliczka
salt mine.
John of Nepomuk Hrdina was brought to Wieliczka by his elder brother
Aloysius in 1812. In Wieliczka-Bochnia salt mines, John of Nepomuk served as,
among others, a mine surveyor and an assistant to the mining inspection3. During
his long years of work, up to his death in 1831, he created a number of maps,
illustrations and drawings4. His fascination with the Wieliczka salt mine was not
limited to research and artistic works only. He was a passionate collector of mine
souvenirs5. His second brother, Ludwig Emanuel, arrived in Wieliczka in 1817.
Following his relative, he also served as a mine surveyor for several years. What
he created are: a detailed map of Wieliczka, made between 1820 and 1827, several
dozens of mining maps and illustrations depicting underground workings6.
The main part of the first monograph of the Wieliczka salt mine − Geschichte
der Wieliczkaer Saline − was prepared by John of Nepomuk. His sudden death

2 Tamże, s. 144.
3 Adiunkt inspekcji górniczej był zastępcą naczelnika salin wielicko-bocheńskich zob.
W. Gawroński: Słownik bibliograficzny Wieliczna (dalej: W. Gawroński: Słownik biograficzny…), Wieliczka 2008, s. 67.
4 W zbiorach Muzeum Żup krakowskich przechowywane są 24 mapy górnicze oraz
ok. 50 rysunków i grafik autorstwa Jana Nepomucena Hrdiny zob. W. Gawroński: Słownik
biograficzny…, s. 68.
5 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte der Wieliczkaer Saline (dalej: J. N. Hrdina, L. E.
Hrdina: Geschichte…), Wiedeń 1842., s. X oraz 58, 61.
6 W. Gawroński: Słownik biograficzny…, s. 67-68.

2 Ibid., p. 144.
3 Assistant professor of the Mining Inspectorate was Deputy Head of the Wieliczka-Bochnia salt mines. v. W. Gawroński: Słownik bibliograficzny Wieliczna, Wieliczka, 2008, p. 67.
4 The Cracow Saltworks Museum in Wieliczka preserves 24 mining maps and about
50 drawings and illustrations made by John of Nepomuk Hrdina. v. W. Gawroński, Słownik biograficzny… p. 68.
5 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte der Wieliczkaer Saline, Vienna, 1842, p. X, 58, 61.
6 W. Gawroński: Słownik biograficzny… p. 67-68.
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Główną część pierwszej monografii kopalni wielickiej – Geschichte der Wieliczkaer Saline – opracował Jan Nepomucen. Pracę nad monografią przerwała jego nagła śmierć w 1831 r. Rozproszony materiał rękopiśmienny uporządkował i przygotował do druku Ludwik Emanuel. Co więcej studium Jana Nepomucena uzupełnił
o opis geologiczny formacji solnych, techniczne wyjaśnienie metod wydobycia soli
oraz instrukcję dla gości planujących zwiedzić podziemia wielickie7.
Rzetelnie opracowany przez nich materiał, zarówno tekstowy jak i ikonograficzny, stanowił w XIX w. podstawowe źródło informacji i wykorzystywany
był w licznych publikacjach zarówno polskich, jak i zagranicznych8. Dla współczesnego badacza historii turystyki w Polsce, a szczególności dziejów turystyki
w kopalni soli w Wieliczce, dzieło braci Hrdinów jest podstawowym materiałem
źródłowym. Warto zauważyć, że publikacja ta nie jest pierwszą, opisującą podziemną trasę wielickiej kopalni soli, niemniej jednak jest fundamentalną, szczegółowo analizującą jej przebieg i opisującą zasady zwiedzania. Nierzadkie publikacje z końca XVIII i początku XIX w. w najlepszym przypadku dotyczą historii
salin wielicko-bocheńskich, traktując problem turystyki pobocznie i w swojej treści są zbyt ogólne. Co więcej, większość z nich jest krótką relacją z pobytu w kopalni, pełną osobistych, emocjonalnych spostrzeżeń. Zbyt wybiórcze potraktowanie przez autorów interesującej nas problematyki nie daje pełnego obrazu. Dopiero
praca opublikowana w 1842 r. lukę tę wypełniła9.

in 1831 interrupted his work on the monograph. It was Ludwig Emanuel who
ordered and prepared this scattered manuscript for printing. Additionally, he
supplemented John’s study with a geological description of salt formations,
a technical explanation of salt extraction methods and instructions for guests
planning to visit the Wieliczka underworld7.
In the 19th century, their material, reliably prepared both in textual and
iconographic ways, was a basic source of information and was used in numerous
publications, both Polish and foreign ones8. The work of the Hrdina brothers is
a major source material for contemporary researchers of the history of tourism in
Poland, especially of the history of tourism in the Wieliczka salt mine. It is worth
mentioning that this publication is not the first one to describe the underground
route of the Wieliczka salt mine, nevertheless, it is a fundamental one, analysing
its course in detail and presenting principles of sightseeing. Other publications
from the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, which were
not uncommon, at best refer to the history of Wieliczka-Bochnia salt mines, treat
tourism as a secondary problem and are too general in their content. Moreover,
most of them represent short reports of mine stays and are full of personal and
emotional observations. Their authors simply treated the issues that interest us
selectively, disposing us of a complete picture. This gap was filled by the publication
made in 18429.

7 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. IX-XII.
8 Z. Michalczyk: Najpopularniejsze widoki kopalni w Wieliczce. Z badań nad kulturą
wizualną XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2012, R. 60, Nr 4, s. 575.
9 X. Ładowski: Historya naturalna Królestwa Polskiego czyli Zbiór krótki przez Alfabet
ułożony, Zwierząt, Roślin y Minerałów znayduiących się w Polszcze, Litwie i Prowincyach
odpadłych, Kraków 1783, s. 203-204 por. L. Ch.H. Macquart: Beschreibung einer auf Befehl
der Regierung nach den Norden gemachten Reise: enthaltend Abhandlungen über mehrere Gegenstände der Mineralogie: Beschreibung der in die königl. Sammlung abgegebenen
merkwürdigsten Stücke: eine Ortsbeschreibung von Moskau mit vielen interessanten statistischen Bemerkungen, Frankfurt am Main, 1790, s. 76-89; por. J. F. Zöllner: Briefe über
Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791, t. I,
Berlin 1792; por. J. F. von Carossi: Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, Tom I,
Lipsk 1781 r.; por. Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej,
Warszawa 1821, s. 10-12; por. A. Grabowski: Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic,
Kraków 1822, s. 221-245; por. A. von Sydow: Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827
durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen, als Beitrag zur
Charakteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer Bewohner, Berlin 1830, s. 91-105; por. J. G.
Kohl: Reisen im inneren von Russland und Polen, Leipzig 1841, s. 24; por. L. Zejszner: Krótki opis historyczny, geologiczny i górniczy Wieliczki, Berlin 1843, s. 125-133; por. Ł. Walczy:
Postrzeżenia nad kopalniami soli w Wieliczce P. Berniarda z 1775 r. (dalej: Postrzeżenia…),

7 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. IX-XII.
8 Z. Michalczyk: Najpopularniejsze widoki kopalni w Wieliczce. Z badań nad kulturą
wizualną XIX w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, vol. 60, no. 4, 2012, p. 575.
9 X. Ładowski: Historya naturalna Królestwa Polskiego czyli Zbiór krótki przez Alfabet
ułożony, Zwierząt, Roślin y Minerałów znayduiących się w Polszcze, Litwie i Prowincyach
odpadłych, Cracow, 1783, p. 203-204; cf. L. Ch. H. Macquart: Beschreibung einer auf Befehl
der Regierung nach den Norden gemachten Reise: enthaltend Abhandlungen über mehrere Gegenstände der Mineralogie: Beschreibung der in die königl. Sammlung abgegebenen
merkwürdigsten Stücke: eine Ortsbeschreibung von Moskau mit vielen interessanten statistischen Bemerkungen, Frankfurt am Main, 1790, p. 76-89; cf. J. F. Zöllner: Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791, vol. I, Berlin,
1792; cf. J. F. von Carossi: Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, vol. I, Leipzig,
1781; cf. Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej, Warsaw,
1821, p. 10-12; cf. A. Grabowski: Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Cracow,
1822, p. 221-245; cf. A. von Sydow: Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die
Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen, als Beitrag zur Charakteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer Bewohner, Berlin, 1830, p. 91-105; cf. J. G. Kohl:
Reisen im inneren von Russland und Polen, Leipzig, 1841, p. 24; cf. L. Zejszner: Krótki opis
historyczny, geologiczny i górniczy Wieliczki, Berlin, 1843, p. 125-133; cf. Ł. Walczy: Postrzeżenia nad kopalniami soli w Wieliczce P. Berniarda z 1775 r., SMDŻ, vol. XXIII, 2003,
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Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie oraz szczegółowa analiza niewykorzystanego w pełni dotąd źródła. Dotychczasowy stań badań dotyczący wielickiej turystyki i jej rozwoju prezentuje się dość skromnie. W węższym bądź szerszym zakresie tematem tym zajmowało się do tej pory kilkoro badaczy. Jednak
żaden z nich swojej pracy nie poświęcił w pełni publikacji braci Hrdinów. Co więcej większość z nich pracy tej w ogóle nie uwzględnia. Taki stan rzeczy potwierdza
jedynie konieczność powstania niniejszego opracowania.
Tematyką zwiedzania kopalni zajął się również Marian Leśny. W zbiorowej
pracy, podkreślającej znaczenie wielickiej kopalni soli, próbował stworzyć ogólny
obraz wielickiej turystyki. W swojej publikacji odwołał się do tekstu z 1842 r. jedynie pośrednio, tzn. skorzystał on ze wspomnianego opracowania Piotra Kurowskiego10.
Interesująca nas problematyka podjęta została m.in. przez Zbigniewa Szybińskiego, który w artykule Ruch turystyczny w kopalni wielickiej11 przeanalizował intensywność podziemnej turystyki od początku jej istnienia do czasów współczesnych. W swojej pracy nie uwzględnił on jednak publikacji z 1842 r.
Istnieją jeszcze dwa interesujące opracowania autorstwa Iwony Pawłowskiej-Pich12 i Leszka Rzepki13, jednakże ze względu na przyjęty przez obydwoje autorów zakres tematyczny dzieło Geshichte der Wieliczkaer Saline nie zostało wykorzystane przez nich jako źródło.
Pozostałe znane nam wydawnictwa albo są publikacjami źródłowymi14 albo, ze
względu na podjęty temat, oparte są na konkretnym, wybranym źródle i nie wiążą
się bezpośrednio z interesującą nas tematyką15.

The aim of this study is to provide a closer look at and a detailed analysis of
sources that have not yet been fully exploited. The existing research on tourism
and its development in Wieliczka is quite limited. Several researchers have dealt
with this topic so far, to a lesser or wider extent. Yet none of them fully devoted
their works to the publication of the Hrdinas. What is more, most of them did not
take the aforementioned piece into account at all. This situation only confirms the
necessity of creating this study.
Marian Leśny is an example of a researcher that explored the topic of mine
tourism. In a collective work emphasising the importance of the Wieliczka
salt mine, he tried to recreate a general picture of Wieliczka tourism. Yet in his
publication he referred to the 1842 text only indirectly, i.e. he took advantage of
the aforementioned study by Piotr Kurowski10.
The issues of interest to us were addressed by Zbigniew Szybiński, who analysed
the intensity of the underground tourism from the beginning of its existence to the
present day in an article entitled Tourist Movement in the Wieliczka Salt Mine11. In
his work, notwithstanding, he did not include the 1842 publication.
There are still two more interesting studies by Iwona Pawłowska-Pich12 and
Leszek Rzepka13, but due to thematic scopes adopted by both authors, Geshichte
der Wieliczkaer Saline was not included in their source list.
Other publications that are known to us are either source publications14 or,
because of their topics, are based on a specific, selected source and do not relate
directly to the issue that interests us15.

„SMDŻ”, t. XXIII, 2003, s. 203-223; por. M. Piera: Dyliżansem do Wieliczki czyli ze wspomnień angielskojęzycznych podróżników (XVIII-XIX w.), Wieliczka 2017.
10 M. Leśny: O turystach i zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce (w:) A. Nowakowski:
Skarb „Wieliczka”, Kraków 2013, s. 129-145.
11 Z. Szybiński: Ruch turystyczny w kopalni wielickiej…, s. 141-160.
12 I. Pawłowska-Pich: Przewodniki turystyczne w Wieliczce, „SMDŻ”, t. XXIII, 2003,
s. 179-193.
13 L. Rzepka: Słynne osobistości zwiedzające kopalnię wielicką w latach 1774-1974 (dalej:
Słynne osobistości…), „SMDŻ”, t. XXVII, 2011, s. 179-193, s. 105-143.
14 Ł. Walczy: Postrzeżenia…, s. 203-223.
15 P. Daszkiewicz, R. Tarkowski: Francuskie opisy złoża i kopalni soli w Wieliczce
z przełomu XVIII i XIX w., „SMDŻ”, t. XXV, 2007, s. 231-258.

p. 203-223; cf. M. Piera: Dyliżansem do Wieliczki, czyli ze wspomnień angielskojęzycznych
podróżników (XVIII-XIX w.), Wieliczka, 2017.
10 M. Leśny: O turystach i zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce, in A. Nowakowski
(ed.), Skarb „Wieliczka”, Cracow, 2013, p. 129-145.
11 Z. Szybiński: Ruch turystyczny… p. 141-160.
12 I. Pawłowska-Pich: Przewodniki turystyczne w Wieliczce, SMDŻ, vol. XXIII, 2003,
p. 179-193.
13 L. Rzepka: Słynne osobistości zwiedzające kopalnię wielicką w latach 1774-1974,
SMDŻ, vol. XXVII, 2011, p. 179-193, 105-143.
14 Ł. Walczy: Postrzeżenia… p. 203-223.
15 P. Daszkiewicz and R. Tarkowski, Francuskie opisy złoża i kopalni soli w Wieliczce
z przełomu XVIII i XIX w., SMDŻ, vol. XXV, 2007, p. 231-258.
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CZAS POWSTANIA DZIEŁA HRDINÓW
W 1842 r. w Wiedniu wydana została książka Jana Nepomucena oraz Ludwika
Emanuela Hrdiny pt. Geschichte der Wieliczkaer Saline. Jak już wspomniano tekst
napisany został przez Jana Nepomucena przed 1831 r. oraz uzupełniony i wydany
po śmierci brata, przez Ludwika Emanuela. Zasadnicza część wydawnictwa poświęcona jest kopalni soli w Wieliczce pod względem historycznym, geologicznym i technicznym. Ostatnią jej część stanowi załącznik Beschreibung der Werkwürdigkeiten des Wieliczkaer Steinsaltzwerkes als Leitfaden bei der gewühnlichen
Gasttour16, którego jedynym autorem jest Ludwik Emanuel. Fakt ten nie oznacza,
że tylko i wyłącznie jemu zawdzięczamy szczegółowy opis podziemnej trasy turystycznej. Tekst Ludwika Emanuela należy bowiem analizować wraz z dołączonymi do książki mapami oraz 12 litografiami, których autorami są obaj bracia17.
Mapa – Grubenkarte von dem Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des
Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour18 – opracowana została przez Ludwika Emanuela, który na planie ukazującym fragment
16 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 249-274.
17 J. N. i L. E. Hrdina: Geschichte der Wieliczkaer Saline, Wiedeń, 1842 r., s. 250; por.
Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes
und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour, L. E. Hrdina, Wiedeń 1842, nr inw.
VII/3152; por. Kammer Michalowiec, lit. A., rys. L. E. Hrdina, Engel, Wiedeń 1842, nr inw.
IV/2/1; por. Kammer Ursula, lit. B, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw.
IV/2/2; por. Kammer Drozdowice, lit. C, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw.
IV/2/3; por. Kammer Kaiser Franz, lit. D, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842,
nr inw. IV/2/4; por. Kammer Szczygielec, lit. E, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842,
nr inw. IV/2/5; por. Kammer Rosetti, lit. F, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842,
nr inw. IV/80; por. Kammer Steinhauser, lit. G, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842,
nr inw. IV/2/6; por. Kammer St. Antoni Kapelle, lit. H, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń
1842, nr inw. IV/2/7; por. Kammer Klemens, lit. J, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń
1842, nr inw. IV/2/8; por. Kammer Lętow, lit. K, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842,
nr inw. IV/2/9; por. Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen Osten, lit. L, rys. J. N. Hrdina,
lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/10; por. Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen
Westen, lit. M, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/11.
18 Należy pamiętać, że Ludwik Emanuel jest autorem mapy kopalni z 1837 r. Ułatwiło
mu zapewne wykonanie karty opublikowanej w 1842 r., na której wyraźnie zaznaczył, że
plan ten wykonał na podstawie mapy wszystkich wyrobisk kopalni soli w Wieliczce. Zob.
Gruben Karte der Wieliczkaer Saline zur übersichtdes im m: J: 1837 eingeleitrten Strecken
betriebs mit Bezug auf die Berg Versicherung der brüchigen Gruben – Verhaue, nebst Darstellung der, bis nun erfolgten Tagbrüche, L. E. Hrdina, Wieliczka 1837, nr inw. VII/373;
por. Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken
Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour, L. E. Hrdina, Wiedeń
1842, nr inw. VII/3152.

Fot. 1. Ogólny przekrój złoża wielickiego , L. E. Hrdina, Wiedeń 1842, nr inw. VII/3151
Photo No. 1. General cross-section of the Wieliczka deposit, L. E. Hrdina, Vienna 1842,
inventory number VII/3151

TIME OF THE CREATION OF THE HRDINAS’ WORK
In 1842 a book by John of Nepomuk and Ludwig Emanuel Hrdina, entitled
Geschichte der Wieliczkaer Saline, was published in Vienna. As it has already
been mentioned, the text was written by John of Nepomuk before 1831 and then
supplemented and published by Ludwig Emanuel after his brother’s death. The
main part of the publication is devoted to the Wieliczka salt mine in historical,
geological and technical terms. The last part of it is enclosed in an annex entitled
Beschreibung der Werkwürdigkeiten des Wieliczkaer Steinsaltzwerkes als Leitfaden
bei der gewühnlichen Gasttour16, whose sole author is Ludwig Emanuel. This
does not mean that the detailed description of the underground tourist route

16 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 249-274.
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Fot. 2. Mapa ilustrująca chodniki w kopalni wielickiej udostępniane turystom, L. E. Hrdina,
Wiedeń 1842, nr inw.VII/3152;
Photo No. 2. Illustration map of galleries available for tourists in the Wieliczka salt mine,
L. E. Hrdina, Vienna 1842, inventory number VII/3152

kopalni (tzw. Nowe Góry) zaznaczył cyframi arabskimi, kolejność zwiedzanych
komór, wyodrębniając jednocześnie dużymi literami najważniejsze i najpiękniejsze wyrobiska zwiedzane przez gości kopalni. Ten sam schemat oznaczenia naniesiony został przez Ludwika Emanuela na poszczególne litografie wnętrz kopalni oraz zastosowany został w tekście jego autorstwa. Zabieg ten pozwala na
łatwą identyfikację grafiki z opisem umieszczonym w tekście oraz ułatwia odczytanie szczegółowej mapy ówczesnej trasy turystycznej. Natomiast załączone do
druku litografie, w postaci pojedynczych kart, wykonane zostały przez H. Engela
w Wiedniu na podstawie rysunków obu braci. Osiem z dwunastu ukończonych
zostało przez Jana Nepomucena, którego pracę ewidentnie uzupełnił brat wykonując szkice do czterech kolejnych grafik. Dołączone do publikacji Geschichte der
Wieliczkaer Saline litografie opublikowane zostały, w tym samym roku, w odrębnej, poświęconej wyłącznie rysunkom Johana Nepomucena i Ludwika Emanuela
Hrdiny publikacji Pittoreske Ansichten einiger der vorzüglichsten Parthien des Steinsalzwerkes Wieliczka19.
19 Pittoreske Ansichten einiger der vorzüglichsten Parthien des Steinsalzwerkes Wieliczka. Herausgegeben von Ludwig Hrdina k. k. Markscheider, Wiedeń 1842.

Fot. 3. Mapa trasy zwiedzania kopalni wielickiej przez arcyksiążęcą parę von Ostereich Este
27 lipiec 1839, L. E. Hrdina, Wieliczka ok. 1839, nr inw. VII/407;
Photo No. 3. Map of the sightseeing route of Archduke and Archduchess von Ostereich Este
27. July 1839, L. E. Hrdina, Wieliczka, around 1839, inventory number VII/407

in Wieliczka can be attributed solely to him. Ludwig Emanuel’s text should be
analysed together with maps and 12 lithographs created by both brothers17.
17 J. N. and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 250; cf. L. E. Hrdina: Grubenkarte von dem
obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes und besonders
der durch Fremde befahrenden Gasttour, Vienna, 1842, no. VII/3152; cf. L. E. Hrdina and
H. Engel: Kammer Michalowiec [lithography A], Vienna, 1842, no. IV/2/1; cf. L. E. Hrdina
and H. Engel: Kammer Ursula, [lithography B], Vienna, 1842, no. IV/2/2; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Drozdowice [lithography C], Vienna, 1842, no. IV/2/3; cf. L. E.
Hrdina and H. Engel: Kammer Kaiser Franz [lithography D], Vienna, 1842, no. IV/2/4; cf.
J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Szczygielec [lithography E], Vienna, 1842, no. IV/2/5;
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Fot. 4. Fragmenty mapy z 1839 r. ilustrujące komory Rosetti i Majer oraz żyrandole w komorze Łętów
Photo No. 4. Fragments of a map from 1839 r. illustrating the chambers of Rosetti and Majer and
chandeliers from the Łętów Chamber

Dodajmy, że Ludwik Emanuel jest autorem mapy – Karte zur Hauptbefahrung der Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche Hohheiten die durchlauchtigsten
Erzherzoge von Ostereich Este am 27-ten Juli 1839 – wykonanej w związku z wizytą
przedstawicieli dworu cesarskiego w osobach cesarza Ferdynanda, Arcyksięcia
Franciszka Este oraz jego syna Arcyksięcia Ferdynanda Karola Wiktora. Jej wyjątkowość nie polega tylko na tym, że jest ona najstarszą kartą przedstawiającą podziemną trasę turystyczną, ale na tym, że jej autor pokusił się wyróżnić, drobnymi
rysunkami, pojedyncze atrakcje zapewnione gościom zwiedzającym kopalnię20.
20 Karte zur Hauptbefahrung der Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche Hohheiten
die durchlauchtigsten Erzherzoge von Ostereich Este am 27-ten Juli 1839, L. E. Hrdina, Wieliczka ok. 1839 r.nr inw. VII/407; por. W. Gawroński, M. Skubisz: Wieliczka pod berłem
Habsburgów (komentarz do wystawy) (dalej: Wieliczka pod berłem Habsburgów…), Wieliczka 2001, s. 22; por. L. Rzepka: Słynne osobistości…, s. 111.
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The map − Grubenkarte von dem Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des
Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour18 − was
developed by Ludwig Emanuel. On an area showing a fragment of the mine (the
so-called New Mountains) he marked the order of visiting chambers, using Arabic
numerals. Simultaneously, he identified the most important and beautiful mine
workings by writing them in capital letters. He applied the same marking pattern
to particular lithographs of the mine interiors and to his own text. This approach
allows for an easy identification and connection of an illustration to its description
in the text and facilitates understanding the detailed map of the tourist route. The
lithographs, on the other hand, that were attached to the publication in the form of
individual cards, were made by H. Engel in Vienna on the basis of drawings prepared
by both brothers. Eight out of twelve were completed by John of Nepomuk. His
work was then clearly complemented by his brother, who drew sketches to four
consecutive illustrations. The lithographs annexed to Geschichte der Wieliczkaer
Saline were published in a separate publication entitled Pittoreske Ansichten einiger
der vorzüglichsten Parthien des Steinsalzwerkes Wieliczka, which was dedicated
exclusively to drawings of John of Nepomuk and Ludwig Emanuel Hrdina.19
Let us add that Ludwig Emanuel is the author of Karte zur Hauptbefahrung
der Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche Hohheiten die durchlauchtigsten
Erzherzoge von Ostereich Estereich am 27-ten Juli 1839, a map which was made in
connection to the visit of the imperial court representatives: Emperor Ferdinand,
Archduke Francis IV of Austria-Este and his son Archduke Ferdinand Karl
cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Rosetti [lithography F], Vienna, 1842, no. IV/80; cf.
L. E. Hrdina and H. Engel: Kammer Steinhauser [lithography G], Vienna, 1842, no. IV/2/6;
cf. L. E. Hrdina and H. Engel: Kammer St. Antoni Kapelle [lithography H], Vienna, 1842,
no. IV/2/7; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Klemens [lithography J], Vienna, 1842,
no. IV/2/8; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Lętow [lithography K], Vienna, 1842,
no. IV/2/9; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen Osten
[lithography L], Vienna, 1842, no. IV/2/10; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Przykos.
Nach der Ansicht gegen Westen [lithography M], Vienna, 1842, no. IV/2/11.
18 It should be remembered that Ludwig Emanuel is the author of the 1837 mine map.
It was probably facilitated by a card published in 1842, on which he clearly indicated that
the plan had been made on the basis of a map of all the mine workings in Wieliczka. Cf. L.
E. Hrdina: Gruben Karte der Wieliczkaer Saline zur übersichtdes im m: J: 1837 eingeleitrten
Strecken betriebs mit Bezug auf die Berg Versicherung der brüchigen Gruben – Verhaue, nebst
Darstellung der, bis nun erfolgten Tagbrüche, Wieliczka, 1837, no. VII/373; cf. L. E. Hrdina:
Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour, Vienna, 1842, no. VII/3152.
19 Pittoreske Ansichten einiger der vorzüglichsten Parthien des Steinsalzwerkes Wieliczka. Herausgegeben von Ludwig Hrdina k. k. Markscheider, Vienna, 1842.
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Fot. 5. Komora Przykos., rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/10
Photo No. 5. Przykos Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/10
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Fot. 6. Komora Przykos, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/11
Photo No. 6. Przykos Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/11
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Mimo że interesująca nas książka Geschichte der Wieliczkaer Saline wydana została przez Ludwika Emanuela na początku lat 40. XIX w., to sam tekst i towarzyszące mu rysunki musiały powstać nieco wcześniej. Pierwsze szkice do późniejszych litografii ujrzały światło dzienne zapewne przed śmiercią Jana Nepomucena
w 1831 r. Natomiast tekst załącznika powstał przed napisaniem przez Ludwika
Emanuela wstępu do książki, zredagowanego 13 kwietnia 1840 r. Biorąc pod uwagę
czas powstania rysunków do litografii oraz moment przybycia braci Hrdinów do
Wieliczki można przyjąć, że ich relacja oddaje stan trasy co najmniej z lat 20.-30.
XIX w. Ponadto Ludwik Emanuel opisując wyrobiska trasy turystycznej nie zapomniał wspomnieć w swojej publikacji komory Przykos, która wraz z zainstalowanym w niej promem, jeszcze w latach 30. XIX w., stanowiła atrakcję turystyczną
kopalni. W 1834 r., w wyniku pogorszenia się jej stanu zachowania, została zasypana i zastąpiona komorami Rosetti-Majer21.
Jak już wspomniano wartość publikacji z 1842 r. nie polega tylko na dokładności przekazu. Pamiętajmy, że autor tekstu był jednocześnie wielickim markszajderem i przewodnikiem doskonale znającym nie tylko arkana pracy górniczej ale, co
dla nas bardziej interesujące, sekrety trasy turystycznej. Ułatwiło mu to zapewne
wierne i rzetelne odtworzenie trasy. Posiadana wiedza specjalistyczna pozwoliła
mu na dodatkowe opisanie miejsc nierozpoznawalnych dla przeciętnego turysty,
aczkolwiek istotnych dla historii powstania wielickiego złoża oraz rozwoju górnictwa solnego. Co więcej, mając okazję obserwować spontaniczne reakcję gości kopalni, w swojej pracy dużo miejsca poświęcił emocjom i niepowtarzalnym doznaniom, jakie towarzyszyły turystom zwiedzającym podziemne wyrobiska.
Jak najściślejsze określenie czasu powstania dzieła Hrdinów ma olbrzymie znaczenie w kontekście ustalenia, z jednej strony, momentu przemian trasy dedykowanej gościom przybywającym do Wieliczki w XIX w., a z drugiej – jej zasięgu
w początkach istnienia zorganizowanego ruchu turystycznego.
Trudno dziś ustalić, kiedy dokładnie nowe władze austriackie wprowadziły
pierwszą, oficjalną trasę turystyczną. Można jedynie przypuszczać, że istniała ona
już w momencie wprowadzenia w 1774 r. pierwszej Księgi Obcych – rejestru gości
kopalni wielickiej22. Pamiętając, że w okresie zarządu austriackiego nic nie działo

Victor. Its uniqueness lies not only in the fact that it is the oldest card depicting
the underground tourist route, but also in the fact that its author attempted to
distinguish individual attractions provided to visitors with tiny drawings20.
Although the book Geschichte der Wieliczkaer Saline, which we are interested
in, was published by Ludwig Emanuel in the early 1840s, the text itself and the
accompanying drawings must have been prepared a bit earlier. The first sketches
of future lithographs were probably published before John of Nepomuk’s death
in 1831. Yet the text of the annex had been made before Ludwig Emanuel wrote
an introduction to the book, which was edited on 13 April 1840. Considering
the creation time of the drawings for the lithographs and the time of the Hrdina
brothers’ arrival in Wieliczka, it can be assumed that their accounts reflect the
condition of the route at least from the 20s-30s of the 19th century. Moreover,
Ludwig Emanuel, while describing the excavations of the tourist route, did not
forget to mention the Przykos Chamber, which in the 1830s constituted a tourist
attraction, together with a ferry installed in it. In 1834, as a result of its deterioration,
it was buried and replaced with Rosetti-Majer chambers21.
As already mentioned, the value of the 1842 publication does not only lie
in the accuracy of its message. Let us remember that the author of the text was
both a Wieliczka mine surveyor and a guide who knew perfectly well not only
the tricks of mining but also the secrets of the tourist route, which interests us
most. This probably made it easier for him to recreate the route accurately and
reliably. His expertise allowed him to describe places that were unrecognisable
for an average tourist, but which were important for the history of the Wieliczka
deposit and the development of salt mining. Moreover, having had the opportunity
to observe spontaneous reactions of mine guests, he dedicated much of his work
to depicting emotions and unique experiences that accompanied tourists visiting
the underground excavations.
It is of the utmost importance to determine the exact time of the creation of the
Hrdinas’ work as precisely as possible. It shall enable to establishing the moment

21 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. IX-XII oraz 273 por. W. Gawroński:
Słownik biograficzny…, s. 67-68.
22 Archiwum Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (dalej: Arch. MŻKW), Akta Salinarne (dalej: AS), grupa XXXIII, sygn. 234, k. 1-45.

20 L. E. Hrdina: Karte zur Hauptbefahrung der Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche
Hohheiten die durchlauchtigsten Erzherzoge von Ostereich Este am 27-ten Juli 1839, Wieliczka, about 1839, no. VII/407; cf. W. Gawroński and M. Skubisz: Wieliczka pod berłem
Habsburgów (komentarz do wystawy), Wieliczka, 2001, p. 22; cf. L. Rzepka: Słynne osobistości… p. 111.
21 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. IX-XII, 273 cf. W. Gawroński: Słownik
biograficzny… p. 67-68.
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się bez oficjalnych decyzji i zezwoleń, można przypuszczać, że wspomniana trasa
turystyczna wyznaczona została już w początkach zaboru austriackiego. Przypadkowość i niekontrolowana swoboda nie były cechami charakterystycznymi dla administracji austriackiej. Czasy zaboru austriackiego w kopalni soli to przemyślane,
konsekwentne i włożone w ściśle określone ramy administracyjne działania. Ponadto opisana przez Ludwika Emanuela trasa w ciągu całego okresu zaboru austriackiego ulegała tylko incydentalnie kosmetycznym zmianom polegającym na
wyłączeniu, ze względów bezpieczeństwa, pojedynczych, zagrożonych zniszczeniem komór i zastąpieniem ich nowymi wyrobiskami. Można więc przypuszczać,
że wraz z wprowadzeniem oficjalnego rejestru gości wyznaczona została podziemna trasa turystyczna. Tezę tę potwierdzają mniej lub bardziej rzetelne relacje
i opisy cudzoziemskich podróżników z końca XVIII w., m. in. praca P. Berniarda
O żupach solnych w Wieliczce, z 1775 r.23
Biorąc pod uwagę znane nam, publikowane opisy wielickiej kopalni soli oraz
fakt powstania szybu Franciszek (obecnie Paderewski), który wydrążony został
specjalnie na potrzeby transportu załogi górniczej i turystów można przypuszczać, że dzieło Hrdinów oddaje w dużym stopniu stan z początku XIX w. Co więcej, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że praca ta rzetelnie opisuje przebieg trasy obowiązującej od 1813 r. Pamiętać należy, iż od tego roku goście
schodzili do kopalni schodami wspomnianego szybu Franciszek. W okresie poprzedzającym powstanie tego szybu, a więc przed 1813 r., korzystali oni ze schodów w szybie Leszno24. Mieli wówczas okazję zobaczyć dodatkowo wyrobiska nie
uwzględnione przez Hrdinów, a usytuowane wzdłuż poprzeczni Blum. Było to
wówczas jedyne dojście do przeznaczonych dla turystów wyrobisk, usytuowanych
wokół szybu Daniłowicza. W efekcie zwiedzali oni m.in. kaplicę Św. Jana Nepomucena, powstałą przed 1743 r. oraz kaplicę Błogosławionej Dziewicy Maryi, założoną w 1726 r.25 Jak przebiegała podziemna trasa przed 1813 r.? Można się tylko
domyślać. Bardziej lub mniej literackie relacje z końca XVIII i początku XIX w.
wymieniają zaledwie kilka, najbardziej znanych wyrobisk, w żaden sposób ich nie
systematyzując, a tym samym nie tworzą pełnego obrazu trasy z końca XVIII w.

of transformation of the route designed for guests arriving in Wieliczka in the 19th
century and to define its reach at the beginning of an organised tourism.
It is difficult to determine when exactly new Austrian authorities implemented
the first official tourist route. It can only be assumed that it had already existed in
1774, when the first Foreign Book − the visitors’ register of the Wieliczka mine −
was introduced22. Bearing in mind that nothing could be achieved without official
decisions and permissions during the Austrian administration period, it may be
presumed that this tourist route was established already at the beginning of the
Austrian Partition. Randomness and uncontrolled freedom were not typical for
Austrian management. These times in the salt mine were characterised by good
planning, consistency and strictly defined scope of activities. Furthermore, the
route described by Ludwig Emanuel throughout the entire Austrian occupation
was the subject to cosmetic changes only incidentally. These changes would involve
exclusion, for safety reasons, of individual chambers threatened by destruction
and their replacement by new ones. It can be then expected that the underground
tourist route was created together with the introduction of an official guest register.
This can be confirmed by more or less reliable accounts and descriptions of foreign
travellers from the end of the 18th century, among others by the work of P. Berniard
About the Cracow Saltworks in Wieliczka, from 177523.
It can be presumed that the Hrdinas’ work to a large extent reflects the Wieliczka
salt mine condition from the early 19th century. This is based on widely known
descriptions of the mine and the creation of the Franciszek Shaft (currently the
Paderewski Shaft), which was drilled especially for the purpose of transporting
miners and tourists. Moreover, it is highly likely that the work reliably describes
the course of the route from 1813. It should be remembered that from this year
onwards visitors descended to the mine via the Franciszek Shaft. Before creating it,
i.e. before 1813, they used the Leszno Shaft24. They had an additional opportunity
to see excavations situated along the Blum crossroads that were not included in the
Hrdinas’ work. It was then the only way to access the mine workings located around
the Daniłowicz Shaft. This resulted in visiting the chapel of St. John of Nepomuk,

23 Ł. Walczy: Postrzeżenia …, s. 203-223.
24 A. Keckowa, Żupy Krakowskie w XVI-XVII w. (w:) Dzieje Żup Krakowskich (dalej:
Dzieje...), Wieliczka 1988, s. 171; por. J. K. Turski: Przewodnik dla zwiedzających kopalnie
Wieliczki, Kraków 1868, s. 20.
25 A. Wolańska, M. Skubisz: Krzyż i sól. Dziedzictwo wiary wielickich górników (dalej:
Krzyż…), Wieliczka 2016, s. 90-91, 100-101.

22 Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka (Arch. MŻKW), Akta Salinarne (AS), file XXXIII, sign. 234, ca. 1-45.
23 Ł. Walczy: Postrzeżenia … p. 203-223.
24 A. Keckowa: Żupy Krakowskie w XVI-XVII w. in Dzieje Żup Krakowskich, Wieliczka, 1988, p. 171; cf. J. K. Turski: Przewodnik dla zwiedzających kopalnie Wieliczki, Cracow,
1868, p. 20.
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PODZIEMNA TRASA
Na wstępie swojego opracowania Ludwik Emanuel wyraźnie podkreśla, że
każdy dociekliwy podróżny, dzięki decyzjom władz austriackich, zyskał możliwość swobodnego, wręcz nieograniczonego dostępu do państwowej kopalni soli
w Wieliczce. W tym miejscu wyraźnie podkreślić należy, że możliwość zwiedzania kopalni soli istniała już w czasach staropolskich. Niemniej jednak to zarząd austriacki, swoimi decyzjami, nadał turystyce wielickiej charakter ogólnodostępny.
Ponadto dodajmy, że dostęp do kopalni w czasach austriackich obwarowany był
stosownymi, szczegółowymi przepisami. Autor, tworząc swoisty przewodnik turystyczny, drobiazgowo opisał obowiązujące wówczas zasady.
Każdy przybywający do Wieliczki „obcy” musiał na wstępie uzyskać pozwolenie u Naczelnika Administracji Salinarnej w Zamku Żupnym – siedzibie władz
administracyjnych. Następnie z pisemnym pozwoleniem udawał się do budynku
nadszybia szybu Franciszek, gdzie osobiście lub przy pomocy pracownika administracji salinarnej wpisywał do rejestru swoje imię i nazwisko, profesję oraz miejsce
zamieszkania. Po dokonaniu obowiązujących formalności, zaopatrzony w płaszcz
ochronny wykonany z białego lnu wraz z przydzielonym urzędnikiem-przewodnikiem i chłopcami oświetlającymi drogę, schodził do kopalni korzystając z 260
schodów w szybie Franciszek lub zjeżdżał, wykorzystując maszynę transportową
tzw. kierat polski, zainstalowany w nadszybiu szybu Daniłowicza. W swoim tekście
autor wyraźnie podkreśla, że tzw. zjazd u liny, zwany również diabelskim, wzbudzał niepokój i strach gości zwiedzających kopalnię. Nic więc dziwnego, że turyści, a zwłaszcza kobiety, chętnie korzystali ze schodów w szybie Franciszek. Jak już
wspomniano szyb ten od początku swojego istnienia służył jako szyb transportowy
zarówno dla załogi jak i gości zwiedzających kopalnię. Wybór sposobu dostania
się do wielickich podziemi był zapewne trudny, tym bardziej, że każda z możliwości dawała odrębne niepowtarzalne doświadczenia. Odważni, korzystający z transportu mechanicznego mogli zakosztować emocji zarezerwowanych na co dzień dla
części załogi górniczej, związanych z tzw. diabelskim zjazdem szybem Daniłowicza. Mniej ekscytujące było zapewne zejście schodami szybu Franciszek. Niemniej
jednak w przedziale szybowym turysta miał okazję po raz pierwszy zetknąć się, na
głębokości 271 schodów, z widokiem soli, a tym samym odczytać głębokość zalegania wielickiego złoża26.
26 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 249-252.
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constructed before 1743 and the chapel of the Blessed Virgin Mary, founded in
172625. It can be only guessed how the underground route ran before 1813. More or
less literary accounts from the late 18th and early 19th century mention only a few of
the best-known excavations, yet without any sistematisation. Thus, it is not possible
to obtain a complete picture of the route from the late 18th century.

THE UNDERGROUND ROUTE
At the beginning of his study, Ludwig Emanuel clearly points out that thanks to
decisions of the Austrian authorities, every inquiring traveller had the possibility
to access the state salt mine in Wieliczka in a free and unlimited way. It should
be emphasised, however, that such a possibility had already existed during the
old Polish times. Nonetheless, it was the Austrian authorities who made tourism
industry in Wieliczka readily available. Still, the access to the mine in the Austrian
Empire was guaranteed under specific regulations. Creating his own tourist guide,
the author described them thoroughly.
Every “stranger” arriving at Wieliczka had to obtain a permission from the
Head of the Salt Mine Administration in the Saltworks Castle the administration
headquarters. Then, with this written permission, they would go to a building
of the shaft top of the Franciszek Shaft and enter their name, profession and
place of residence to a register, either personally or with the help of a salt mine
administration employee. Next, they had to put on a protective jacket made of
white linen. Before descending to the mine, a guide would be assigned to them,
together with boys illuminating the road. The descent would take place through
the Franciszek Shaft and its 260 steps down or with the use of a transport machine
− the so-called Polish-type horse mill, installed over the Daniłowicz Shaft. In his
text, the author clearly emphasises that the so-called abseil, also known as the
devil’s abseil, would arouse anxiety and fear in visitors coming to the mine. Not
surprisingly then, tourists, and especially women, would more likely use stairs
in the Franciszek Shaft. As already mentioned, this shaft served as a means of
transport both for miners and guests from the very beginning of its existence. It
was probably difficult to choose a way down, provided that each of the possibilities
25 A. Wolańska, M. Skubisz: Krzyż i sól. Dziedzictwo wiary wielickich górników, Wieliczka, 2016, p. 90-91, 100-101.
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Kierując się własnym doświadczeniem przewodnickim Ludwik Emanuel zachęcał do zwiedzania kopalni między godziną 8 rano a 13 popołudniu. W określonym przez niego czasie zwiedzający mieli możliwość osobistego kontaktu z górnikami. Codzienną pracę załoga wielickiej kopalni rozpoczynała bowiem o godzinie
6 rano i kończyła o godzinie 14 po południu. Jednocześnie rozpoczęcie lub zakończenie zwiedzania wraz z górnikami schodzącymi lub wyjeżdżającymi z kopalni
oznaczało utrudnienia wynikające z zatłoczenia wejścia i wyjścia z kopalni. Stąd,
sugerowane przez autora, przesunięcie czasowe o jedną godzinę. Za niewskazane
Ludwik Emanuel uznał również zwiedzanie kopalni w godzinach popołudniowych. Przybywający wówczas do kopalni turyści musieli zadowolić się jedynie widokami wyrobisk, pozbawiając się całkowicie możliwości poznania i zrozumienia
profesji górniczej. Jak podaje autor administracja, obserwując zapewne specyfikę
ruchu turystycznego, ustaliła z czasem dwie godziny zbiórki – 10.00 i 15.00. O tych
godzinach wyznaczony urzędnik oczekiwał na zainteresowanych zwiedzaniem kopalni turystów w budynku szybu Franciszek27.
Chcąc zapewnić gościom, planującym wizytę w Wieliczce, pełen komfort
zwiedzania, a jednocześnie dbając o dobre imię zarządu kopalni Ludwik Emanuel
umieścił w swojej publikacji również informacje kontrowersyjne i stawiające załogę górniczą w złym świetle. Administracja salinarna zaobserwowała bowiem negatywne zjawisko naprzykrzania się pracowników obsługujących ruch turystyczny
gościom kopalni, w celu pozyskania dodatkowych, nielegalnych form wynagrodzenia – Trinkgeld. Niestety zjawisko to dotyczyło również zwolnionych z pracy
górników. Od opuszczających salinę gości domagali się oni nieoficjalnych opłat
za oświetlenie i wypożyczenie nakrycia wierzchniego. Przeciwdziałając narastającym tendencjom zarząd kopalni umieścił w budynku nadszybia szybu Franciszek tablicę z informacją, że zwiedzanie kopalni, oświetlenie oraz wypożyczenie
płaszcza jest bezpłatne, a wszelkie formy natarczywości, przekraczające obowiązujące w salinie przepisy, są surowo karane. Ponadto, w tekście tym, zarząd zwrócił się do gości kopalni nie tylko z prośbą o ignorowanie napastliwości górników
i mieszkańców Wieliczki, ale o zgłaszanie, każdorazowo, negatywnych, nieakceptowanych przez zarząd zachowań28.
Ludwik Emanuel z olbrzymią dokładnością opisał przebieg podziemnej trasy,
mierząc poszczególne odległości krokami bądź ilością pokonanych schodów.

offered a unique experience. The brave ones, ready to use mechanical transport,
could enjoy emotions normally reserved for some of the miners. These were
connected with the so-called devil’s abseil of the Daniłowicz Shaft. Descending
down the steps in the Franciszek Shaft was perhaps less exciting. Nevertheless, in
the shaft compartment tourists had the first opportunity to spot salt − laying 271
steps deep − and thus determine the depth of the Wieliczka deposit26.
Guided by his own experience, Ludwig Emanuel encouraged visitors to explore
the mine between 8 AM and 1 PM. During this time, they had an opportunity to
meet miners personally, as the latters would start working at 6 AM and finish at
2 PM. The plan stemmed from the fact that commencing or ending sightseeing
together with miners would pose difficulties in entering and leaving the mine.
The time shift suggested by the author was therefore one hour. What is more,
Ludwig Emanuel found it equally inappropriate to visit the mine in the afternoon.
These afternoon tourists were to content themselves merely with viewing the mine
workings, depriving themselves completely of the opportunity to understand the
mining profession. According to the author, over time, the authorities determined
two hours of rallies – 10 AM and 3 PM, which was probably a result of observing
the specific nature of tourist traffic. A designated official was waiting for tourists
at those hours in the Franciszek Shaft building27.
Out of concern for tourists’ comfort and the mine’s good reputation, Ludwig
Emanuel’s publication also included information of controversial nature that put
the staff in a bad light. The truth was that the salt mine administration observed
a negative trend − that employees working in the mine tourist service would nag
visitors in order to obtain additional illegal forms of remuneration − Trinkgeld.
Unfortunately, this phenomenon involved fired miners as well. They demanded
from guests unofficial fees for lighting and cover rental. In order to forestall these
tendencies, the management of the mine placed information boards in the shaft top
of the Franciszek Shaft stating that visiting the mine, lighting and renting mantles
were free of charge, and all forms of importunateness, breaching regulations in
force, were severely punished. The management also asked visitors not only to
ignore the aggressiveness of Wieliczka’s miners and inhabitants, but also to report
any negative behaviour that was not accepted by the authorities28.

27 Tamże, s. 251.
28 Tamże, s. 273-274.

26 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 249-252.
27 Ibid., p. 251.
28 Ibid., p. 273-274.
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W swoim tekście zwraca uwagę czytelnika nie tylko na wyrobiska przeznaczone
do zwiedzania, ale również na komory i chodniki przyległe do trasy, podkreśląc
ich wyjątkowość ze względów górniczych, historycznych bądź geologicznych. Co
więcej, jako doświadczony przewodnik i miłośnik kopalni, podaje krótkie noty
„historyczne ” opisywanych wyrobisk górniczych.
Wróćmy jednak do samej trasy. Niezależnie od wybranej przez turystę formy
transportu docierał on, każdorazowo, na podszybie szybu Daniłowicza na I poziomie, skąd zaczynał swoją podziemną przygodę. Z podszybia idąc w kierunku
wschodnim mijał szybik Antonia z maszyną wydobywczą, zaopatrzoną w urządzenie hamulcowe oraz dzwonek szybowy. Ponieważ wytyczona dla turystów trasa
obejmowała nie tylko wyrobiska, w których zakończono eksploatację, ale również
czynne produkcyjnie komory i chodniki, każdy z turystów, mając odrobinę szczęścia, mógł już na samym początku swojej drogi, zarówno przy szybie Daniłowicza jak i przy szybiku Antonia, zapoznać się ze sposobami transportu soli oraz
pracą wielickich tragarzy i trybarzy. W kolejnej komorze – Antonia (później komora Św. Augustyna, obecnie komora Kopernika) – z kieratem konnym, obsługującym dwa szybiki: Aleksandrowice i Antonia podziwiał, mimo panującego zgiełku,
harmonijną pracę ludzi i koni. Kierując się dalej na zachód docierał do komory
Górna Urszula, z obudową kostkową i magazynem przygotowanej do wyciągnięcia
soli. Stąd, przechodząc przez ceglany portal, wyjątkowo oświetlany podczas wizyt
znamienitych gości, schodził, przy blasku lamp górniczych, schodami imponującej komory Michałowice. Po pierwszych 120 schodach docierał do nieistniejącego
dziś obrazu św. Kingi, a po kolejnych 40 do spągu komory, którą rozjaśniał kolosalnych rozmiarów żyrandol, średnicy 1 ½ sążni29 i wysokości 3 sążni. Ozdobiony
był dziesiątkami kryształków soli i rozświetlony 300 świeczkami, tylko i wyłącznie
podczas wizyty koronowanych głów, stanowiąc jedną z największych atrakcji turystycznych. Jak podkreśla autor, dopiero jego światło wraz z dźwiękami orkiestry
górniczej wydobywało z mroku cały rozmiar i potęgę wyrobiska30.
Z górnej części komory Michałowice turysta wchodził do komory Urszula
(Dolna) – węższej, ale prawie równie wysokiej co komora Michałowice. Podążając
dwoma wiszącymi na różnych wysokościach drewnianymi mostami zwiedzający,
poruszając się między przeciwległymi ścianami, podziwiał imponującej wielkości

Ludwig Emanuel described the course of the underground route with great
detail, measuring each distance in steps or the number of stairs. In his text he
draws the reader’s attention not only to excavations meant for sightseeing but also
to chambers and galleries adjacent to the route, emphasising their uniqueness for
mining, historical or geological reasons. Furthermore, as an experienced guide
and mine lover, he provides short “historical” notes of described mine workings.
Yet let us come back to the route. Regardless of the form of transport chosen
by visitors, they would always find themselves over the Daniłowicz Shaft, whence
they would start their underground adventure. Heading east of the shaft bottom,
they would pass the Antonia Shaft with a mining machine, equipped with a brake
and a shaft bell. Since the route included mine workings whose exploitation was
both completed and not, as well as active production chambers and galleries, with
a bit of luck every tourist could get acquainted with methods of salt transportation
and the work of Wieliczka porters and moderators. All this was possible at the very
beginning of the journey, near the Daniłowicz Shaft and the Antonia Shaft. In the
next chamber − Antonia (later St. Augustine’s Chamber, now Copernicus’ Chamber)
− which had a horse mill and two shafts: Aleksandrowice and Antonia, they would
admire harmonious work of people and horses, possible in spite of a prevailing
clamour. Going westward, they would reach the Górna Urszula Chamber, with
a cubical structure and a warehouse prepared for salt extraction. From there, they
would pass through a brick portal, which was especially illuminated during visits
of prominent guests, and, lit by the glow of mining lamps, they would walk down
the impressive chamber of Michałowice. After the first 120 stairs, they would reach
a no longer existing picture of St. Kinga and after another 40 stairs, they would enter
a chamber brightened by a colossal chandelier, with a diameter of 1½ of fathoms29
and a height of 3 fathoms. Only during visits of crowned heads was it decorated
with dozens of salt crystals and lit up with 300 candles, forming one of the greatest
tourist attractions. As the author emphasised, only its light and the sounds of the
mining orchestra brought out the overall size and power of the mine working30.
From the upper part of the Michałowice Chamber tourists entered the Urszula
(Dolna) Chamber − narrower, but almost as high as the Michałowice one. They
would admire the impressive size of the working from two wooden bridges hanging

29 1 sążeń odpowiadał 1,89 m.
30 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 252-255; por. Kammer Michalowiec,
lit. A, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/1.

29 1 fathom equaled 1.89 m.
30 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 252-255; cf. L. E. Hrdina and H. Engel: ‘Kammer Michalowiec’ [lithography A], Vienna, 1842, no. IV/2/1.
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Fot. 7. Komora Michałowice, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/1
Photo No. 7. Michałowice Chamber, fig. L. E. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/1
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Fot. 8. Komora Urszula, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/2
Photo No. 8. Urszula Chamber, fig. L. E. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/2
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wyrobisko. Niższy z mostów prowadził przez wykutą w stylu gotyckim bramę na
powrót do komory Michałowice. Zdaniem autora, widok wyjścia przypominał warowny zamek rycerski z bramą i mostem zwodzonym. Dodajmy, że komora Urszula (Dolna) z boczną, drewnianą obudową była oświetlana zazwyczaj zamoczonym w łoju papierem lub pochodniami, trzymanymi przez górników stojących na
drewnianych podestach. W czasie wizyty nadzwyczajnych gości wyrobisko to dodatkowo było iluminowane światłem ogni bengalskich31.
W komorze Michałowice, korzystając z kolejnych 5 schodów prowadzących
w dół, turysta schodził do poprzeczni Lichtenfels32 (obecnie Rarańcza). Kierując się
na południe zagłębiał się w wysoką komorę Drozdowice, doskonale znaną współczesnym turystom. Następnie 14 schodami w dół docierał do komory Cesarza
Franciszka, mijając na prawo od wejścia, górników pracujących w chodniku poszukiwawczym o tej samej nazwie. Do samej komory wchodził przez kaszt drewniany w górnej, przystropowej części wyrobiska, skąd podziwiać mógł wiodące
w dół schody i pomosty, a zwłaszcza drewniany most cesarza Franciszka z 1839 r.
Ta drewniana konstrukcja długości 10 sążni oświetlana była dodatkowym światłem w czasie wizyt znamienitych gości. Po przeciwległej stronie spragniony wiedzy turysta mógł obserwować pracę wielickich kopaczy i poznać tajniki wyrobu
podstawowego produktu solnego, jakim był tzw. bałwan solny, produkowanego
od początku eksploatacji górniczej w Wieliczce. Nazwa komory oddawała cześć
i honor ówcześnie panującemu władcy, który 3 lipca 1817 r., wraz z małżonką cesarzową Karoliną Augustą, zwiedzał wielicką kopalnię. Przy wejściu do komory,
od strony wnętrza wyrobiska, wykuty został portal wsparty na dwóch solnych kolumnach, przy którym ustawiono dwie solne piramidy upamiętniające wizytę cesarskiej pary. Lewa była dedykowana cesarzowi Franciszkowi a prawa cesarzowej
Karolinie. Dalsza droga prowadziła do chodnika cesarza Franciszka, gdzie w czasie wizyt najwyższych przedstawicieli dworu cesarskiego ustawiane było wklęsłe zwierciadło. Odbijający się w nim biały grecki ogień miał zilustrować długość
i prosty kierunek tego chodnika. Towarzyszący temu pokazowi wybuch, zdaniem
autora, przypominał rozpalone słońce33.

on different heights. The lower bridge led through a Gothic-style carved gate back to
the Michałowice Chamber. According to the author, the view of the exit resembled
a fortified knighly castle with a gate and a drawbridge. It is worth adding that the
Urszula (Dolna) Chamber was illuminated by torches or paper soaked in suet, held
by miners standing on wooden platforms. During visits of exceptional guests, this
working was additionally illuminated by the light of Bengal fire 31.
In the Michałowice Chamber tourists would descend 5 stairs to the crossroads
of Lichtenfels32 (currently Rarańcza). Heading south, they would go deeper into
the high Drozdowice Chamber, which is well known to contemporary tourists.
Then, going 14 steps down and passing working miners to the right, they would
reach the chamber of Emperor Francis I of Austria. They would enter the chamber
through a wooden box crib, which was located in the upper part of the excavation.
From this place they could admire stairs and platforms that led down, especially
the 10-fathom long wooden bridge of Emperor Francis from 1839. During visits
of prominent guests, this wooden construction was illuminated with additional
light. On the opposite side an eager tourist could observe the work of Wieliczka
diggers and learn the secrets of manufacturing the basic salt product, i.e. the
so-called salt loaf, produced since the beginning of mining operations in Wieliczka.
The name of the chamber was a tribute and honour to the then ruling emperor,
who visited the Wieliczka mine on 3 July 1817 together with his wife Caroline
Augusta. A portal was carved at the entrance to the chamber, supported by two
salt columns and two salt pyramids to commemorate the imperial couple’s visit.
The left pyramid for Franz, the right for Caroline. Further road led to the gallery
of Emperor Francis, where a concave mirror would be placed during visits of the
highest representatives of the imperial court. A white Greek fire was reflected in it
to mirror the length and straightness of this gallery. According to the author, the
explosion that accompanied the show resembled burning Sun33.
The demarcated tourist route continued to the chamber of King Frederick
Augustus, through the crossroads of Caroline the Empress, to Caroline’s shaft bottom

31 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 255-257; por. Kammer Ursula, lit. B, rys.
L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/2.
32 O długości 330 sążni zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 257.
33 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 257-258; por. Kammer Drozdowice, lit. C, rys.
J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/3 por. Kammer Kaiser Franz, lit. D, rys. L.
E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/4; por. L. Rzepka: Słynne osobistości…, s. 110.

31 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 252-255; cf. L. E. Hrdina and H. Engel: Kammer Ursula, [lithography B], Vienna, 1842, no. IV/2/2.
32 With the length of 330 fathoms, cf. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 257.
33 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 257-258 cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Drozdowice [lithography C], Vienna, 1842, no. IV/2/3; cf. L. E. Hrdina and
H. Engel: Kammer Kaiser Franz [lithography D], Vienna, 1842, no. IV/2/4; cf. L. Rzepka:
Słynne osobistości… p. 110.
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Fot. 9. Komora Drozdowice, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/3
Photo No. 9. Chamber Drozdowice, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number. IV/2/3
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Fot. 10. Komora Cesarza Franciszka, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/4
Photo No. 10. Chamber of Emperor Francis I of Austria, fig. L. E. Hrdina, lithography by H. Engel,
Vienna 1842, inventory number IV/2/4
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Wytyczona trasa turystyczna prowadziła dalej do komory króla Fryderyka Augusta, poprzecznią Cesarzowej Karoliny do podszybia Karoliny przy szybie Górsko.
Od komory Cesarza Franciszka do podszybia Karoliny zwiedzającym pokazywano
regularne skupiska soli zielonej, które wydobywane były metodami górniczymi.
Na samym podszybiu, analogicznie jak na I poziomie, można było, przy odpowiednim zbiegu okoliczności, obserwować tzw. porektę czyli wyciąganie soli szybem Górsko. Stąd, dalej poprzecznią Cesarzowej Karoliny, droga prowadziła, obok
chodnika, gdzie widoczne były bryły soli prawdopodobnie przewidziane do przyszłej eksploatacji34. Nazwa chodnika upamiętniała wizytę księcia Augusta von
Lobkowitz. Kolejnym etapem zwiedzania stanowiła komora Arcyksięcia Franciszka
Karola, wykuta w bryle soli zielonej. Franciszek Karol zwiedzał wielicką kopalnie
dwukrotnie 5 lipca 1823 r. oraz 8 października 1839 r. Dla uczczenia drugiej jego
wizyty komorze nadano imię arcyksięcia, a w jednej z nisz wyrobiska przechowywana była beczka wraz z ubijakiem, którą austriacki książę osobiście napełnił solą
podczas pierwszej wizyty. Dodajmy, że w czasie bytności najwyższych przedstawicieli władz w wyrobisku tym organizowano analogiczne nabijanie beczek solą zieloną. W kolejnej z wnęk komory umieszczony był pomnik arcyksięcia Rainera35.
W dalszej podziemnej wędrówce turysta docierał do wyrobiska soli spizowej
– komory Księcia Maksymiliana, w której stykał się z nowym, odmiennym gatunkiem soli, pod względem jego składu i krystalizacji. Ponadto mógł tu zaobserwować dwie podstawowe metody zabezpieczania komór filarem solnym oraz
tzw. murem skrzynkowym. Stąd prowadzony przez przewodnika turysta szedł na
północ, bogatą w sól spizową, poprzecznią księcia Ferdynanda, następcy tronu
oraz 43 schodami w dół do chodnika Arcyksięcia Franciszka Habsburga-d’Este,
pierwszego księcia Modeny. Chodnikiem tym, opadającym pod kątem 2 stopnie
36 minut, zwiedzający dochodził do mostu z napisem: „Magistro Witkowski fodinae Lignatorio artificiosus hic pons status Est”. Zawieszona w komorze Kloski,
nad przepaścią głębokości 45 sążni, konstrukcja wykonana została przez mistrza
ciesielskiego Witkowskiego w 1770 r. W czasie wizyt najwyższych prominentów

next to the Górsko Shaft. In this area visitors were shown regular concentrations
of green salt, which were extracted using mining methods. On the shaft bottom
itself, as on the first level, it was coincidentally possible to observe the extraction
of salt through the Górsko Shaft. The road led further along the gallery, where salt
blocks were visible, probably meant for future exploitation34. The name of the
gallery commemorated the visit of Prince August von Lobkowicz. The chamber
of Archduke Franz Karl, carved in a block of green salt, was the next step in the
tour. Franz Karl visited Wieliczka’s mine on 5 July 1823 and on 8 October 1839.
In order to celebrate his second visit, the chamber was named after him, while
one of the niches of the mine working was used to store a barrel with a beater,
which the Austrian duke had personally filled with salt during his first visit. Let us
mention that during stays of the highest representatives of Austrian authorities in
this mine working an analogous loading of barrels with green salt was organised.
A monument of Archduke Rainer was placed in another of the chamber’s alcoves35.
Further along the route tourists would reach the working of the spizowa salt
(rock salt) − the Prince Maximilian Chamber, in which they would come into
contact with a new, different type of salt in terms of composition and crystallisation.
Moreover, they could observe here two basic methods of protecting the chambers
with a salt pillar and a so-called box wall. From here tourists would be led north,
through the salt-rich crossroads of Prince Ferdinand, heir to the throne, and down
43 steps to the gallery of Archduke Franz Ferdinand of Austria, the first Prince of
Modena. Through this gallery, which falls at an angle of 2 degrees 36 minutes,
visitors would reach a bridge with the inscription: “Magistro Witkowski fodinae
Lignatorio artificiosus hic pons status Est”. This construction was made by the
master carpenter Witkowski in 1770 and was hung in the Kloski Chamber, over
the depth of 45 fathoms. During visits of the highest prominent figures, there were
miners with mining lamps standing on the bottom of the chamber in two opposite
ellipses. They could be admired from the bridge. There was also a huge VIVAT
inscription placed between them. All this was complemented by Wieliczka miners’

34 Istotne dla kopalni gniazda soli były ewidentnie inwentaryzowane i wyodrębnione
nazwą. W tym konkretnym przypadku gniazda soli zlokalizowane przy chodniku Księcia Augusta von Lobkowicz nosiły nazwę Bertha i Denka zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina:
Geschichte…, s. 259; por. Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur
Übersicht des Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour,
L. E. Hrdina, Wiedeń 1842, nr inw. VII/3152.
35 Zapewne chodzi o Arcyksięcia Rainera Józefa Habsburga J. N. Hrdina, L. E. Hrdina:
Geschichte…, s. 259-260.

34 Salt nests, which were important for the mine, were clearly catalogued and identified by name. In this particular case, the salt nests located at the gallery of Prince August
von Lobkowitz were called Berth and Denka. v. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte…
p. 259; cf. L. E. Hrdina: Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour, Vienna,
1842, no. VII/3152.
35 Surely it was about Archduke Rainer Joseph of Austria, cf. J. N. Hrdina and L. E.
Hrdina: Geschichte… p. 259-260.
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z mostu podziwiać można było górników z lampkami górniczymi ustawionych na
dnie komory w dwóch przeciwległych elipsach. Pomiędzy nimi umieszczony był,
wykonany z olbrzymich liter, napis VIVAT. Całość malowniczego pokazu dopełniał śpiew wielickich górników oraz blask 500 rozpalonych świec. Na marginesie dodajmy, że każdy turysta, który zbiegiem szczęśliwych okoliczności, zwiedzał
kopalnie w tym samym czasie co najznakomitsi dygnitarze, miał szansę skorzystać z dodatkowych atrakcji, zarezerwowanych dla szczególnych gości kopalni36.
Idąc tym mostem, liczącym 6 i ½ sążni, a następnie 50 schodami biegnącymi
w dół turysta dochodził do podestu komory Szczygielec, zwanej niegdyś Środkowe Kloski. To wyjątkowe, oświetlone od dołu wyrobisko przypominało, zdaniem autora, otchłanie piekielne, z których krótki chodnik pomocniczy prowadził
do poprzeczni Wałczyn długości 305 sążni. Wyrobisko to, przecinając w kierunku
z północy na południe, na głębokości 72 sążnie złoże solne, odsłaniało jego profil
geologiczny oraz formacje podstawowych, zdaniem dziewiętnastowiecznych naukowców, grup soli. W efekcie miejsce to nie tylko pozwalało zrozumieć technikę wydobywczą, stosowaną w górnictwie solnym, ale umożliwiało obserwację
poszczególnych gatunków soli. Ze względu na wyjątkowość tego miejsca autor
wykonał mapę geologiczną Geognostischer Durschnitt der Wieliczkaer Saline zur
allgemeinene Übersicht der Salzformationen, na której zaznaczył miejsca występowania wspomnianych grup soli37.
Poprzecznię Wałczyn istotną ze względów geologicznych, historycznych i górniczych przecinał chodnik Arcyksięcia Ferdynanda Habsburga-d’Este, Gubernatora
Galicji, który swą nazwę, nadaną w 1833 r., zawdzięcza wizycie arcyksięcia w wielickiej kopalni soli. Następnym punktem programu była komora Grzegorz, w której były organizowane, specjalnie dla wyjątkowych gości kopalni, pokazy produkcji
i transportu prostopadłościennych kostek o wadze 1 cetnara (56 kg)38 oraz chodnik Arcyksięcia Karola (obecnie podłużnia Karol), którego nazwa upamiętniała wizytę arcyksiążąt – Karola Ferdynanda i Albrechta 23 lipca 1835 r.39.
36 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 260-261.
37 Geognostischer Durschnitt der Wieliczkaer Saline zur allgemeinene Übersicht der Salzformationen, L. E. Hrdina, Wiedeń 1842, nr inw VII/3151; por. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina:
Geschichte…, s. 261; por. Kammer Szczygielec, lit. E, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń
1842, nr inw. IV/2/5.
38 Nowa forma handlowa soli wprowadzona przez Austriaków po przejęciu kopalni.
39 Albert i Karol zwiedzali kopalnię wraz z ojcem arcyksięciem Karolem Ludwikiem,
zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 262; por. W. Gawroński, M. Skubisz: Wieliczka pod berłem Habsburgów…, s. 22.

Fot. 11. Komora Szczygielec, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/5
Photo No. 11. Szczygielec Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/5
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Podążając dalej poprzecznią Wałczyn turysta trafiał do wyrobiska Hrdina40,
drążonego w soli spizowej, w którym dla wybranych gości organizowano pokazy
eksploatacji soli przy użyciu prochu. Mijając szybik Sułów i przechodząc przez
drewniany most długości 6 sążni turysta dochodził do kolejnej komory Hrdina,
gdzie specjalni goście mieli okazję nabijać solą zieloną beczkę zwaną półsolówką41
oraz podziwiać odbijanie bloków solnych tzw. kłapci, przy użyciu żelaznych klinów. Autor szczegółowo opisał w tym fragmencie pracę wielickich kopaczy, wyraźnie podkreślając znaczenie odgłosów towarzyszących ich pracy. Z jednej strony
wydobywające się dźwięki niosły zakodowane informacje dotyczące eksploatowanej soli, z drugiej zaś były naturalnym ostrzeżeniem o nadchodzącym niebezpieczeństwie42.
Po opuszczeniu drugiej z komór Hrdina pełen wrażeń turysta docierał do kolejnego magazynu z artykułami solnymi w komorze Wałczyn (obecnie Dworzec
Gołuchowskiego). Przez podłużnie Hauer kierował się dalej do nadszybia Wiesiołowski przy szybie Górsko, gdzie ponownie obserwował proces wydawania „na
świat” artykułów solnych. Dalej chodnikiem Hauer, obok poprzeczni Karola, wielkiego księcia Weimaru, przez poprzecznię Arcyksięcia Ferdynanda Karola Wiktora,
która swoją nazwę zawdzięczała wizycie arcyksięcia w wielickiej kopalni 27 lipca
1839 r.43, ponownie zwiedzał komorę Cesarza Franciszka. Tym razem to kolosalne
wyrobisko, z imponującym mostem, podziwiał z jego spągu44.
Po opuszczeniu osobliwego wnętrza cesarskiej komory turysta, kierowany
przez przewodnika, krótkim chodnikiem docierał do jeziora solnego, o głębokości 6 sążni, w komorze Rosetti, skąd w dalszą drogę, do komory Majer (oba

singing and 500 candles burning. Besides, every tourist lucky enough to visit the
mine together with the most eminent dignitaries had a chance to take advantage
of additional attractions reserved for the mine’s special guests36.
When tourists would go along this 6-and-a-half-old-measurement long bridge
and then descend 50 steps, they would reach a platform of the Szczygielec Chamber,
once called Środkowe Kloski. According to the author, this unique mine working,
illuminated from below, resembled a pit of hell, from which a short auxiliary gallery
led to the Wałczyn crossroads, 305 of fathoms long. This working crossed a salt
deposit in the southward direction at the depth of 72 fathoms and thus revealed
its geological profile and formations of basic salt groups (according to the 19thcentury researchers). As a result, this place not only made it possible to understand
the mining technique used in salt mining, but also to observe individual salt types.
Due to the uniqueness of this place, the author created a geological map entitled
Geognostischer Durschnitt der Wieliczkaer Saline zur allgemeinene Übersicht der
Salzformationen, on which he marked sites, where these salt groups appeared37.
The crossroads of Wałczyn − important for geological, historical and mining
reasons − was crossed by the gallery of Archduke Franz Ferdinand, Governor of
Galicia, which owes its name, given in 1833, to the Archduke’s visit in the Wieliczka
salt mine. The Grzegorz Chamber was another part of the underground adventure.
Demonstrations of production and transportation of rectangular 1-centner (56 kg)38
cubes were organised here, specifically for special guests of the mine. Further along
there was the gallery of Archduke Karl, whose name commemorates the visit of
Archdukes Karl Ferdinand and Albert on July 23, 1835 39.
Going further along the crossroads of Wałczyn, tourists would reach the drilled
in spizowa salt Hrdina mine working, where demonstrations of salt exploitation
with the use of powder were organised for selected guests. Passing along the Sułów
Shaft and through a wooden bridge with the length of 6 fathoms, tourists would

40 W I połowie XIX w. kilka komór nosiło jednocześnie nazwę Hrdina. Niestety nie
były one rozróżnione dodatkowym oznaczenie np. numeracją. W efekcie opis Ludwika
Emanuela może być nieczytelny dla współczesnego odbiorcy. Identyfikacja poszczególnych wyrobisk, noszących tę samą nazwę, jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki zachowanym mapom. Zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 262-263; por. Karte zur
Hauptbefahrung der Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche Hohheiten die durchlauchtigsten Erzherzoge von Ostereich Este am 27-ten Juli 1839, L. E. Hrdina, Wieliczka ok. 1839,
nr inw. VII/407; por. Grubenkarte von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes und besonders der durch Fremde befahrenden Gasttour, L. E.
Hrdina, Wiedeń 1842, nr inw. VII/3152.
41 Beczka o pojemności 140 kg.
42 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 262-263.
43 Towarzyszył on swojemu ojcu arcyksięciu Franciszkowi Este oraz cesarzowi Ferdynandowi, zob. W. Gawroński, M. Skubisz: Wieliczka pod berłem Habsburgów…, s. 22.
44 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 264; por. Kammer Kaiser Franz, lit. D,
rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/4.

36 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 260-261.
37 L. E. Hrdina: Geognostischer Durschnitt der Wieliczkaer Saline zur allgemeinene
Übersicht der Salzformationen, Vienna, 1842, no. VII/3151; cf. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 261 cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Szczygielec [lithography
E], Vienna, 1842, no. IV/2/5.
38 A new commercial salt form introduced by the Austrians after the takeover of the mine.
39 Albert and Karl visited the mine together with their father Archduke Karl Ludwig
of Austria, cf. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 262; cf. W. Gawroński and
M. Skubisz: Wieliczka pod berłem Habsburgów… p. 22.
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come to the next chamber of Hrdina 40, where special guests had an opportunity to
load a green barrel called półsolówka41 with salt and admire the creation of vertical
blocks separated from the wall, with iron wedges. The author described the work
of Wieliczka’s diggers meticulously, clearly stressing the importance of sounds
accompanying their work. On the one hand, the extraction sounds contained
coded information about exploited salt, on the other hand they were a natural
warning of incoming danger 42.
After leaving the second of Hrdina chambers, visitors would arrive at the next
salt warehouse in the Wałczyn Chamber (currently Gołuchowski Station). Then
the route would take them to the Wiesiołowski shaft bottom near the Górsko Shaft,
where they could once again observe the creation of salt goods. They continued
through the Hauer gallery, next to the Karl Archduke of Weimar crossroads, and
the crossroads of Archduke Ferdinand Karl Victor, whose name is owed to the
duke’s visit in the mine on 27 July 1839 43. After that tourists would find themselves
again in the chamber of Emperor Francis I of Austria. This time they admired this
huge working from the ground 44.
After leaving this unusual interior of the imperial chamber the tourist with
a guide would reach a salt lake in the Rosetti Chamber, which was 6 – fathom
deep. They would continue their route to the Majer Chamber (currently these
two chambers operate under the name Piłsudski Vault) via an underground ferry.
During the ferry crossing through a tunnel45 connecting both mine workings,
crowned guests would listen to the music of the mining orchestra, standing near
a balustrade in the upper part of the Rosetti Chamber. In the very chamber of

Fot. 12. Komora Rosetti, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/80
Photo No. 12. Rosetti Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/80

40 In the first half of the 19th century, several chambers were called Hrdina. Unfortunately,
they were not distinguished by additional markings e. g. numbering. As a result, Ludwig Emanuel's description may be unclear to contemporary readers. Identification of individual mine
workings bearing the same name is possible exclusively thanks to preserved maps. v. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 262-263; cf. L. E. Hrdina: Karte zur Hauptbefahrung der
Wieliczkaer-Saline durch Ihre Königliche Hohheiten die durchlauchtigsten Erzherzoge von Ostereich Este am 27-ten Juli 1839, Wieliczka, c.a.1839, no. VII/407; cf. L. E. Hrdina, Grubenkarte
von dem obern Theile der Wieliczkaer Saline zur Übersicht des Strecken Betriebes und besonders
der durch Fremde befahrenden Gasttour’ Vienna, 1842, no. VII/3152.
41 A 140-kg barrel.
42 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 262-263.
43 He accompanied his father Archduke Franz Ferdinand and Ferdinand, Emperor
of Austria, v. W. Gawroński and M. Skubisz: Wieliczka pod berłem Habsburgów… p. 22.
44 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 264, cf. L. E. Hrdina and H. Engel:
Kammer Kaiser Franz [lithography D], Vienna, 1842, no. IV/2/4.
45 A tunnel of a length of 6 fathoms, v. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 265.
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wyrobiska funkcjonują obecnie po nazwą Grota Piłsudskiego), udawał się podziemnym promem. W przeprawie promowej, tunelem45 łączącym oba wyrobiska, koronowanym gościom towarzyszyła muzyka orkiestry górniczej, ustawionej przy balustradzie w górnej partii komory Rosetti. W samej komorze Majer,
w której wzrok przyciągał poszarpany, nieregularny strop oraz fantastyczna gra
światła odbijającego się od powierzchni jeziora turysta podziwiał solną statuę św.
Jana Nepomucena46.
Kolejnymi schodami, prowadzącymi tym razem w górę, docierano do komory
Pistek, gdzie ponownie była demonstrowana praca wielickich kopaczy i formowanie bloków solnych tzw. bałwanów. Kolejne schody prowadziły do komory
Steinhauser. W czasie wizyt znamienitych gości wyrobisko to wypełniali górnicy,
stojący z lampkami na podestach, drabinach i pomostach oraz śpiewający pieśni
górnicze. Jednocześnie, wykorzystując szybik przy stropie komory, odtwarzano
wówczas sposób zjazdu pracowników do wielickiej kopalni. Czterech górników
zawieszonych w tzw. szlągach (konopnych siodełkach), przytwierdzonych do liny
kieratu, zjeżdżało trzymając w rękach pochodnie. Temu wyjątkowemu pokazowi
towarzyszyły pieśni górnicze i odgłosy specjalnie przygotowanych wystrzałów.
Zdaniem autora inscenizacja przypominała diabelski zjazd doktora Fausta47.
Z komory Steinhauser, schodami w górę, turysta docierał do chodnika Göse,
gdzie ze wniesienia, przy dźwiękach muzyki górniczej, mógł podziwiać podziemne jezioro. Pnąc się dalej w górę osiągał poziom Lichtenfels (obecnie poziom II wyższy). Następnie poprzecznią o tej samej nazwie docierał do znanego
mu już z poziomu I szybiku Antonia i do chodnika Antonia (obecnie pochylnia
Barącza) na poziomie II wyższym. Na to ostatnie wyrobisko autor zwrócił szczególną uwagę. Jego zdaniem chodnik ten jest jedynym, znajdującym się w pobliżu
trasy turystycznej przykładem tzw. przebitki, łączącej dwa wyrobiska, który powstawał w trakcie prac prowadzonych z dwóch przeciwległych kierunków. Zdaniem autora tego typu chodnik obrazuje rolę, znaczenie oraz osiągnięcia miernictwa górniczego48.
45 Tunel długości 6 sążni zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 265.
46 Przeniesioną z komory Przykos. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 265 por.
Kammer Rosetti, lit. F, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/80 por.
A. Wolańska, M. Skubisz: Krzyż…, s. 108-109.
47 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 266-267 por. Kammer Steinhauser, lit. G,
rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/6.
48 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 267-268.

Fot. 13. Komora Steinhauser, rys. L. E. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/6
Photo No. 13. Steinhauser Chamber, fig. L. E. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/6
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Majer, tourists’ eyes were drawn to a torn and irregular ceiling and a fantastic
light play that was reflected on the surface of the lake. Such was the atmosphere in
which visitors would admire the salt statue of St. John of Nepomuk 46.
The next stairs, this time going up, led to the Pistek Chamber, where the work
of diggers from Wieliczka was demonstrated once again, together with forming
salt blocks, the so-called loaves. Other stairs led to the Steinhauser Chamber.
When prominent guests visited the salt mine, the working was filled with miners
standing on platforms, ladders and bridges with lamps and singing mining songs.
At the same time, the method of workers’ descent to the Wieliczka mine was being
reconstructed via a shaft near the ceiling of the chamber. Four miners were hanging
down in hemp saddles, fixed to a horse mill’s rope, and then they were moving
down, holding torches in their hands. This exceptional show was complemented by
mining songs and sounds of specifically prepared shots. According to the author,
the performance resembled the devil’s abseil of Dr Faust 47.
Going from the Steinhauser Chamber up the stairs would lead tourists to
the Göse gallery. They could admire here the underground lake and relish the
sounds of mining music. Moving further up would result in reaching the level of
Lichtenfels (currently the second higher level). Then, through a crossroads of the
same name, they would reach the already known Antonia Shaft and the Antonia
gallery (currently the Barącz Ramp) on the second higher level. This mine working
is paid special attention in the publication. In the author’s opinion, this gallery
is the only example of the so-called drilling (“przebitka”) near the tourist route,
which connects two mine workings. This drilling was created as a result of works
carried out from two opposite directions. The author believes that this type of
gallery illustrates the role, significance and achievements of mine surveying 48.
From the Antonia gallery, the Kunegunda crossroads would lead supposedly
weary tourists to the Pieskowa Skała Chamber. The author calls it an Underground
Switzerland. This was a point where tourists would descend back to the first
level of the mine and head, through the Sielec Chamber, to the Daniłowicz Shaft.
In the neighboring Spalona Chamber they would be greeted by miners with

Fot. 14. Kaplica Św. Antoniego, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/7
Photo No. 14. St Anthony’s Chapel, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/7

46 Transported from the Przykos Chamber. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte…
p. 265; cf. J. N. Hrdina and H. Engel: Kammer Klemens [lithography H], Vienna, 1842,
no. IV/2/8; cf. A. Wolańska and M. Skubisz: Krzyż… p. 108-109.
47 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 266-267; cf. L. E. Hrdina and H. Engel: Kammer Steinhauser [lithography G], Vienna, 1842, no. IV/2/6.
48 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 267-268.
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Z chodnika Antonia poprzecznią Kunegunda zapewne już zmęczony turysta
docierał do komory Pieskowa Skała, nazwanej przez autora podziemną Szwajcarią, skąd schodami wracał na poziom I wielickiej kopalni. Kierując się drogą powrotną do szybu Daniłowicza przechodził przez komorę Sielec. W sąsiedniej komorze Spalona witany był przez pracowników górniczym pozdrowieniem „Szczęść
Boże”. Dalej zwiedzał kaplicę Św. Antoniego49 oraz komorę Klemensa z pomnikiem-piramidą, upamiętniającą wizytę cesarza Franciszka I z żoną Karoliną Augustą 3 lipca 1817 r. Zwieńczenie trasy stanowiła komora nosząca specyficzną nazwę – Sala Balowa Łętów, powstała w 1706 r. Ówczesną dekorację wyrobisko to
zawdzięczało wizycie generała Aleksandra Suworowa w 1809 r., w czasie okupacji
Wieliczki przez wojska rosyjskie. Jak sama nazwa wskazuje wnętrze komory przekształcone zostało wówczas w salę balową, w której z czasem organizowane były
pokazy tańców narodowych. Spąg komory obudowany został drewnem, wyrobisko wypełniły bogate dekoracje z sześcioma żyrandolami dekorowanymi kryształkami z soli kryształowej, a powyżej wejścia zainstalowano galerię przeznaczoną
dla orkiestry górniczej50.
Całość kilkugodzinnego spaceru kończyła się, według uznania turysty, wyjazdem szybem Daniłowicza lub wyjściem schodami szybu Franciszka.
Na zakończenie swojego opisu Ludwik Emanuel opisał również imponującą
komorę Przykos, która w 1834 r., ze względów bezpieczeństwa, została zasypana.
Wyrobisko to musiało wywrzeć na autorze olbrzymie wrażenie, skoro nie tylko
o nim wspomniał, ale z 12 dołączonych litografii dwie, autorstwa zmarłego brata,
poświęcił nieistniejącej już komorze51.
Tak kończy się zasadniczy opis trasy turystycznej. W tym miejscu należy dodać, że w tekście właściwym rozprawy Geschichte der Wieliczkaer Saline, jego autorzy opisują również o organizowanych dla wybranych turystów specjalnych poka49 Ludwik Emanuel Hrdina szczegółowo opisał wystrój kaplicy, zwracając uwagę czytelnika na religijność wielickich górników. Zob. J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…,
s. 269-270.
50 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 268-272; por. Kammer St. Antoni Kapelle,
lit. H, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/7; por. Kammer Klemens,
lit. J, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/8; por. Kammer Lętow,
lit. K, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/9.
51 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 273; por. Kammer Przykos. Nach der
Ansicht gegen Osten, lit. L, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/10;
por. Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen Westen, lit. M, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel,
Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/11.

Fot. 15. Komora Klemensa, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/8
Photo No. 15. Klemens Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/8

56

B. KONWERSKA OPIS TRASY TURYSTYCZNEJ KOPALNI SOLI WIELICZKA...

B. KONWERSKA DESCRIPTION OF THE WIELICZKA SALT MINE TOURIST ROUTE... 57

a mining “God bless you.” They would continue on to St. Anthony’s Chapel49
and the Klemens Chamber with a monument-pyramid, which commemorated
the visit of Emperor Francis I of Austria and his wife Caroline Augusta on July
3, 1817. The final part of the route consisted of a chamber bearing a specific
name − Sala Balowa Łętów (Łętów Ballroom), which was created in 1706. This
mine working’s decoration was a result of General Alexander Suvorov’s visit of
1809, during the Russian occupation of Wieliczka. As the name suggests, the
interior of the chamber was transformed into a ballroom, where over time people
organised national dance shows. The chamber’s thill was covered with wood and
salt working was decorated by six crystal chandeliers made of salt crystals. There
was also a gallery for mining orchestra above the entrance and rich decorations
all over the place 50.
The whole walk, which lasted for a few hours, would end, at the discretion of
the tourists, in the Daniłowicz Shaft, where they would be transported up, or in the
Franciszek Shaft, where they would go up the stairs themselves.
At the end of his description, Ludwig Emanuel presented the spectacular
Przykos Chamber, which was covered and buried in 1834 for safety reasons. It
must have impressed the author enormously. Not only did he mention it in the
text, but also devoted two of the twelve lithographs to it, made by his brother. He
devoted them to a chamber that no longer existed 51.
This is how the basic description of the tourist route ends. It should be added
here that beside this route portrayal, in the Geschichte der Wieliczkaer Saline the
authors report about special gas burning shows that were organised for selected
tourists of the mine. They involved naturally accumulating gas in the continuously
drilled mine workings. Now it proves difficult to determine when and on what
conditions such performances were organised. The narrative from 1842 shows only

Fot. 16. Komora Łętów, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw. IV/2/9
Photo No. 16. Łętów Chamber, fig. J. N. Hrdina, lithography by H. Engel, Vienna 1842,
inventory number IV/2/9

49 Ludwig Emanuel Hrdina described the chapel’s design in detail, drawing readers’
attention to the religiousness of Wieliczka miners. V. J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 269-270.
50 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina, Geschichte… p. 268-272; cf. L. E. Hrdina and H. Engel, Kammer St. Antoni Kapelle [lithography H], Vienna, 1842, no. IV/2/7; cf. J. N. Hrdina
and H. Engel, Kammer Klemens [lithography J], Vienna, 1842, no. IV/2/8; cf. J. N. Hrdina
and H. Engel, Kammer Lętow [lithography K], Vienna, 1842, no. IV/2/9.
51 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 273; cf. J. N. Hrdina and H. Engel,
Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen Osten [lithography L], Vienna, 1842, no. IV/2/10;
cf. J. N. Hrdina and H. Engel, Kammer Przykos. Nach der Ansicht gegen Westen [lithography M], Vienna, 1842, no. IV/2/11.

58

B. KONWERSKA OPIS TRASY TURYSTYCZNEJ KOPALNI SOLI WIELICZKA...

B. KONWERSKA DESCRIPTION OF THE WIELICZKA SALT MINE TOURIST ROUTE... 59

zach wypalania gazu naturalnie gromadzącego się w stale drążonych wyrobiskach.
Kiedy i na jakich zasadach prezentacje takie były organizowane – trudno dziś
określić. Z opisu z 1842 r. wynika jedynie, że ze względu na duże oddalenie wyrobisk, wydrążonych w skorupie kryształowej52, w których koncentrowały się niewielkie ilości gazu, pokazy takie były dostępne zapewne nieregularnie i adresowane były do gości nie bojących się długiej, niewygodnej i męczącej drogi53.

that such demonstrations were available irregularly and that they were addressed
to guests who were not afraid of long, uncomfortable and tiring journeys 52. This
was because the mine workings with limited gas concentrations had been drilled
in crystal shells53 and thus were located at long distances.

PODSUMOWANIE

Geschichte der Wieliczkaer Saline is a unique source for every researcher who
is learning about the history, geology and mining technique of the Wieliczka
salt mine. The authors, professionally connected and obviously fascinated by the
Wieliczka mine, created its full picture, taking into consideration all the aspects of
everyday life of a salt business. The versatility of the 1842 publication is strongly
evidenced by the last part of the monograph − Beschreibung der Werkwürdigkeiten
des Wieliczkaer Steinsaltzwerkes als Leitfaden bei der gewühnlichen Gasttour−
prepared by Ludwig Emanuel as an appendix presenting the tourist route of that
time. The entire work of the Hrdina brothers, which consists of texts, lithographs
and maps, brings us closer to the multilayered picture of the history of the Wieliczka
salt mine until the first half of the 19th century.
The text of this appendix, its lithographs and maps form a specific guide
which contains not only a description of the then route, but, above all, guidelines
for “strangers” planning to visit the Wieliczka salt mine. This collection could
function, independently from the 1842 study, as an individual book dedicated to
masses of tourists coming to Wieliczka. This illustrated material allowed visitors
not only to consolidate and organise their memories, but it also enabled all those
who had never reached the Wieliczka mine to familiarise themselves with the
underground picturesque world, with its peculiarity and mysteries. It is therefore
not surprising that until 1892, when Awit Szubert took the first black and white
photographs of the Wieliczka mine interiors, the drawings prepared by the
Hrdina brothers and their detailed description of the tourist route were the most
frequently used information and illustrative materials for numerous national and
foreign publications about Wieliczka. Before 1892, the management board would

Dzieło Geschichte der Wieliczkaer Saline jest wyjątkowym źródłem dla każdego badacza poznającego historię, geologię i technikę górniczą wielickiej kopalni
soli. Autorzy, zawodowo związani i ewidentnie zafascynowani wielicką kopalnią,
stworzyli pełen jej obraz, uwzględniając wszystkie aspekty codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa solnego. Wszechstronność publikacji z 1842 r. dobitnie
potwierdza ostatnia część monografii – Beschreibung der Werkwürdigkeiten des
Wieliczkaer Steinsaltzwerkes als Leitfaden bei der gewühnlichen Gasttour – przygotowany przez Ludwika Emanuela, jako załącznik opisujący ówczesną trasę turystyczną. W całości dzieło braci Hrdinów na które składają się tekst, litografie
i mapy przybliża wielowątkowy obraz dziejów wielickiej saliny do połowy XIX w.
Tekst wspomnianego załącznika, litografie i mapy stanowią swoisty przewodnik, który zawiera nie tylko opis ówczesnej trasy, ale przede wszystkim wskazówki
dla „obcych” planujących wizytę w kopalni soli w Wieliczce. Zestaw ten mógł, niezależnie od studium z 1842 r., funkcjonować jako samodzielne wydawnictwo, dedykowane przybywającym coraz liczniej do Wieliczki turystom. Tak opracowany
materiał, wzbogacony ilustracjami, pozwalał nie tylko utrwalić i uporządkować
wspomnienia towarzyszące zwiedzającym, ale pozwalał tym wszystkim, którzy do
kopalni wielickiej nigdy nie dotarli, poznać podziemny malowniczy świat, z jego
specyfiką i tajemnicami. Nie dziwi więc fakt, że do 1892 r., kiedy to Awit Szubert
wykonał pierwsze czarnobiałe fotografie wnętrz wielickiej kopalni, przygotowane
przez braci Hrdinów rysunki, w połączeniu z dogłębnym opisem ówczesnej trasy,
były najczęściej wykorzystywanym materiałem informacyjnym i ilustracyjnym dla
coraz liczniej ukazujących się publikacji krajowych i zagranicznych, podejmujących
52 Prawdopodobnie chodzi o obszar Groty Kryształowej.
53 J. N. Hrdina, L. E. Hrdina: Geschichte…, s. 248.

CONCLUSION

52 It probably refers to the Crystal Vault.
53 J. N. Hrdina and L. E. Hrdina: Geschichte… p. 248
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tematykę wielicką. Do 1892 r., na każde nadesłane do kopalni zapytanie dotyczące
wizerunków wnętrz kopalni, zarząd proponował przede wszystkim wspomniane
litografie, wykonane przez Ludwika Emanuela oraz Jana Nepomucena Hrdinów54.
Autorom monografii z 1842 r. udało się utrwalić nie tylko obraz wyjątkowego
miejsca jakim jest kopalnia soli w Wieliczce, ale przede wszystkim zarejestrować
rzadkie zjawisko w XIX w – podziemnej turystyki. Wyjątkowość kopalni soli w Wieliczce polega również na tym, że jest jedną z najstarszych atrakcji turystycznych na
ziemiach polskich. Co więcej, jest jednym z pierwszych, w pełni zorganizowanych
miejsc dedykowanych turyście. Pamiętajmy, że w XIX w. na ziemiach polskich pod
zaborami powstało ponad 100 muzeów. Większość z nich została utworzona w II
połowie XIX w., w czasie kiedy to kopalnia wielicka wprowadza już dobrze zorganizowany i dobrze funkcjonujący system pierwszych opłat dla zwiedzających. Władze
salinarne ogłaszając w styczniu 1868 r. pierwszy w historii wielickiej turystyki taryfikator wykorzystały atrakcje przygotowywane pierwotnie wyjątkowym, koronowanym gościom. W ramach zakupionego biletu turystom zapewniano oświetlenie
podziemnego szlaku oraz skorzystanie z dodatkowych, wspomnianych atrakcji55.
Dodajmy, że niezależnie od podziemnej trasy turystycznej, austriacki zarząd
salinarny utworzył w II połowie XIX w. w budynku nadszybia Rudolfa Muzeum
Szkoły Górniczej – rodzaj przyszkolnego gabinetu z pomocami naukowymi oraz
z niewielką ekspozycją pamiątek po osobistościach zwiedzających kopalnię. Pod
sam koniec XIX w. gromadzone skrzętnie wielicjana umieszczone zostały w Muzeum Salinarnym w budynku tzw. Sztygarówki56.
Na koniec zwróćmy uwagę, że dopuszczona przez władze austriackie trasa turystyczna w pewnym zakresie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście jej zasięg i charakter, przez ponad 200 lat, w dużym stopniu się zmienił.
Dzisiejsza podziemna trasa obejmuje ponad 40 komór. Co stanowi dwukrotność w stosunku do trasy z I połowy XIX w. Co również ważne, w ciągu minionych lat znacznemu przeobrażeniu uległ wystrój poszczególnych wyrobisk. Zjawisko to najłatwiej zaobserwować można w komorze Drozdowice, w której w latach
1900-1901 wybudowano drewnianą konstrukcję filarową i kaszty57. Warto pod-

answer each query concerning the mine’s interior images with recommendations
to use the lithographs by Ludwig Emanuel Hrdina and John of Nepomuk 54.
The authors of the 1842 monograph not only managed to capture the exceptional
picture of the Wieliczka salt mine, but they also succeeded in recording a rare
phenomenon of the 19th century − an underground tourism. What is more, the
uniqueness of the Wieliczka salt mine lies in the fact that it is one of the oldest
tourist attractions in Poland, as well as one of the first fully organised tourist
destinations. It is important to remember that in the 19th century partitioned
Poland, over 100 museums were established. Most of them were founded in the
second half of the 19th century, when the Wieliczka mine had already introduced
a well-organised and well-functioning system of first fees for visitors. In January
1868 the salt mine authorities announced the first tariff in the history of Wieliczka
tourism. They used attractions originally prepared for special, crowned guests.
Purchased tickets involved lighting of the underground route and aforementioned
additional attractions 55.
It is worth adding that in the second half of the 19th century Austrian salt
mine administration established, apart from the underground tourist route,
Museum of the Mining School − an educational centre with scientific support
and a small exposition of souvenirs in the building of the Rudolf ’s shaft top,
commemorating personalities visiting the mine. At the very end of the 19th century
these meticulously gathered elements were located in the Salt Mine Museum in the
so-called Sztygarówka building 56.
Finally, it should be noted that the tourist route, once accepted by the Austrian
authorities, to a certain extent has been operating to this day. Naturally, over these
200 years its reach and character have changed significantly.
Today’s underground route includes more than 40 chambers. This is
twice the number of the route from the first half of the 19th century. Another
important aspect is that over the past few years decorations of individual
mine workings have changed. This can be most easily seen in the Drozdowice
Chamber, where a wooden pillar and cribs were built during the years 1900-

54 Arch. MŻKW, AS, grupa XXXIII, sygn. 2486, k. 27-28, 44.
55 Arch. MŻKW, AS, grupa XXXIII, sygn. 1829, k. 27-31.
56 P. Kurowski: Działalność wystawiennicza żupy wielickiej do 1951 r., „SMDŻ”, t. XVII,
1992, s. 119-120.
57 Kammer Drozdowice, lit. C, rys. J. N. Hrdina, lit. H. Engel, Wiedeń 1842, nr inw.
IV/2/3; por. Przewodnik. Zabytkowa Kopalnia Soli Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,

54 Arch. MŻKW, AS, file XXXIII, sign. 2486, ca. 27-28, 44.
55 Arch. MŻKW, AS, file XXXIII, sign. 1829, ca. 27-31.
56 P. Kurowski: Działalność wystawiennicza żupy wielickiej do 1951 r., SMDŻ, vol. XVII,
1992, p. 119-120.
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Fot.18. Współczesna trasa turystyczna udostępniona zwiedzającym w wielickiej kopalni, rys. M. Skubisz
Photo No. 18. A modern tourist route made available to visitors in the Wieliczka mine, fig. M. Skubisz

Fot. 17. Trasa turystyczna kopalni soli w Wieliczce z lat 20.-30. XIX w. wg. Jana Nepomucena
i Ludwika Emanuela Hrdinów, rys.W.Markowski
Photo No. 17. Tourist route of the Wieliczka salt mine from 1820s-1830s according to John of Nepomuk
and Ludwig Emanuel Hrdina, fig.W. Markowski

kreślić, że ówczesna trasa nie obejmowała najbardziej znanej dzisiaj na świecie
Kaplicy Św. Kingi. Pamiętajmy, że pierwsze założenia kaplicy powstały ok. 1895 r.
(fot.2 i 3 obok siebie jako porównanie).
Niemniej jednak współczesna trasa turystyczna zajmuje ten sam obszar kopalni
co w I połowie XIX w., a więc wyrobiska skoncentrowane wokół szybu Daniłowicza. W efekcie część wyrobisk przeznaczonych dla gości w I połowie XIX w. dostępna jest również dla turystów przybywający dziś do wielickiej kopalni. Wśród
nich wymienić należy szyb Daniłowicza, szybik Antonia, komory: Urszula, Michałowice, Drozdowice, Józefa Piłsudskiego (dawniej komory Rosetti/Majer), Pieskowa
Skała, Sielec, Spalona oraz Kaplicę św. Antoniego. Oczywiście ich wnętrza są dziś
zgoła inne. Co jednak istotne zarówno dzisiaj jaki i w czasach austriackich turyści
zwiedzali tę samą część kopalni, którą jej gospodarze uznali za najbardziej reprezentacyjną i reprezentatywną dla dziejów wielickiej kopalni soli.
Wieliczka 2006, s. 42-44.

190157. It is worth noting that the then route did not include the most famous
underground chapel in the world, the Chapel of St. Kinga. Its first foundations
were laid around 1895.
Nonetheless, the modern tourist route occupies the same area as the one from
the first half of the 19th century, i.e. the mine workings concentrated around the
Daniłowicz Shaft. As a result, part of those intended for visitors in the first half
of the 19th century is also available for tourists coming to Wieliczka today. These
include the Daniłowicz Shaft, the Antonia Shaft, chambers of Urszula, Michałowice,
Drozdowice, Józef Piłsudski (formerly the Rosetti/Majer chambers), Pieskowa
Skała, Sielec, Spalona and St Anthony’s Chapel. Certainly, their interiors are quite
different today. What is important, however, both today and in the Austrian times
tourists visited the same part of the mine, which by its hosts was considered the
most elegant and representative of the history of the Wieliczka salt mine.
For nearly 250 years, since the Austrians introduced the first tourist route,
significant and irreversible changes in the mine’s layout and design have taken
place. All the descriptions and accounts that have been preserved from the old
57 J. N. Hrdina and H. Engel, Kammer Drozdowice [lithography C], Vienna, 1842,
no. IV/2/3; cf. Przewodnik. Zabytkowa Kopalnia Soli Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
Wieliczka, 2006, p. 42-44.
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Przez niespełna 250 lat od wprowadzenia przez Austriaków pierwszej trasy turystycznej zaszły w kopalni istotne, nieodwracalne zmiany zarówno w jej układzie jak i w wystroju. Wszystkie zachowane z dawnych czasów opisy i relacje przybliżają nam wygląd wyrobisk oraz zakres świadczonych usług na rzecz turystów.
W tym kontekście uznać należy za bezcenną publikację z 1842 r. oraz załączone
w niej ilustracje.

times give us a picture of the mine workings and the scope of services provided.
In this context, the 1842 publication and its illustrations should be regarded as
invaluable.
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