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POLSCY PODRÓ NICY XVIII WIEKU NA SZLAKACH

EUROPEJSKICH. SZKIC DO PORTRETU PEREGRYNANTÓW

W wielu definicjach podró y wskazuje si  nade wszystko na ruch i zmiany, ja-

kie zachodz  w trakcie przemieszczania si  osób w czasie i przestrzeni. „Podró

to nie tylko czasowy i przestrzenny stan podró nika, ale to tak e przedmiotowo

okre lona czynno  poznawcza dotycz ca rzeczywisto ci „nowej”, „innej”. W tym

te  sensie opis podró niczy nie jest jedynie relacj  z momentalnych obserwacji jed-

nostkowych, ale tak e uogólniaj c  wypowiedzi  poznawcz , okre laj c  stosu-

nek podmiotu do rzeczywisto ci”1. W przytoczonej definicji zwraca si  uwag  na

dynamik  podró owania i mo liwo  odnoszenia ró nego rodzaju wra e  zale -

nych od podró nika, ale te  na specyficzne zachowanie si  woja era. Mo emy jed-

nak odwo a  si  do innej jeszcze definicji podró y. „Pisz c o »podró y«, »podró -

niku«, »podró uj cym« mamy zawsze na my li mobilno  przestrzenn  cz owieka,

której rezultatem jest opuszczenie »domu« i zmiana dotychczasowego rodowiska,

przynajmniej spo ecznego (np. zmiana s siadów) i geograficznego (np. zmiana

widoku za oknem), a cz sto te  kulturowego (przede wszystkim dominuj cego

w otoczeniu j zyka, wyznania, u ywanego alfabetu, obyczajów) i naturalnego (np.

klimatu, fauny i flory)”2. Podobnie i ta definicja dobitnie wskazuje na mo liwo

wp ywu pokonywania drogi na osobowo  podró uj cego. W badaniach nad istot

podró nictwa zastanowi  si  mo emy tak e i nad portretem mentalnym woja era.

W niniejszych rozwa aniach interesuj  nas podró e z dawnej Rzeczypospolitej

w XVIII w. Najpierw nale y z naciskiem podkre li , e podró e tamtych czasów

nosi y wci  jeszcze charakter wypraw elitarnych, podobnie jak i w innych wie-

kach czasów wczesnonowo ytnych. Doda  jednocze nie nale y, e zdecydowana

wi kszo  owych peregrynantów przemieszcza a si  w obr bie kontynentu euro-

pejskiego. Masowe podró owanie zaczyna si  dopiero w po owie XIX w., przede

wszystkim w zwi zku z powstaniem kolei.

Sobótka 2009 2–3
PL ISSN 0037–7511

1 C. Niedz ie l sk i, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentalnej. Podró , powie ,
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Pozostaj c zgodnie z postawionym tematem w obr bie europejskich woja y mie-

szka ców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nale y po pierwsze zwróci  uwag ,

e ogl dan  przez nich przestrze  stanowi  wiat chrze cija ski. Na swój sposób by

to obszar bliski i swojski, a jednocze nie odleg y i obcy poprzez przebywanie w kra-

jach zamieszkanych przez inne nacje. Peregrynanci przekraczaj c granic  kraju

w specjalny sposób to odczuwaj . Niektórzy pisali wi c o rado ci z faktu widzenia

obcych krajów. Tadeusz Bukaty jednoznacznie stwierdza : „Ja chocia sam raz pierw-

szy w tak dalek  mia  drog  jacha , co si  tak nie czu em w sobie adnego alu

z oddalenia si  w asnej Ojczyzny ani boja ni z przeci g ej i tak dalekiej drogi. T

nietkliwo  sprawi y we mnie ochota do woja u i zamiar korzy ci z onego”3. Inny

natomiast podró nik, Juwenalis Charkiewicz, odczuwa  wyra ne przygn bienie z od-

dalania si  od rodzinnego kraju. Tu  po przekroczeniu granicy „w Ostrawie – pisa  –

na noclegu, acz podró  i zimnem zn dzniony, tudzie  smutkiem cudzego kraju stra-

piony, znalaz em jednak od Boga zes an  pociech , i  mi  pocztarz nawiedza  i cie-

szy ”, mówi  mu bliskim j zykiem s owia skim, a do tego pocz stowa  naszego ber-

nardyna dobr  wódk 4. Przekroczenie granicy swego kraju zawsze wywo ywa o

specjalnego rodzaju nastroje, jednak bardzo ró ne. Inne granice pa stwowe kojarzo-

no ju  tylko z kontrolami celnymi i dokumentów sanitarnych.

Dalej nale y stwierdzi , e polscy peregrynanci w do  stereotypowy sposób

starali si  ocenia  kraje i narodowo ci przemierzanego obszaru. Mo emy wi c za-

obserwowa  stosunkowo dobre oceny krajów niemieckich i Niemców, znacznie

gorsze oceny Francji i Francuzów, fascynacje Itali  z jej osobliwo ciami przy jed-

noczesnych do  ostrych ocenach W ochów. Znamy te  charakterystyki odr bno-

ci kulturowej Rosji. Oczywi cie wiele z tych ocen wynika z utartych stereotypów5,

ale tak e z osobistych sympatii lub fobii podró ników, czy te  okre lonych do wiad-

cze  z podró y. Wszyscy peregrynanci zwracali te  cz sto uwag  na wiele feno-

menów krajowych w obyczajach i zwyczajach odr bnych od naszych polskich.

Dokonywali niekiedy ich odpowiedniej oceny i zawsze odnosili to do sytuacji

w Rzeczypospolitej. Dla przyk adu mo emy wskaza  na zapis zdziwienia J. Char-

kiewicza, gdy po raz pierwszy musia  je  w Hiszpanii jajecznic  sma on  na oli-

wie, a nie na ma le6. Ten sam podró nik zdumiewa  si  pracowito ci  ch opów nie-

mieckich. Anonimowy za  podró nik udaj cy si  do Petersburga pisa  o zaniedbaniu

zajazdów rosyjskich i lenistwie tamtejszych ludzi7.
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3 B. Ro k, Opis podró y przez Niemcy i Holandi  do Londynu anonimowego szlachcica litew-

skiego z 1780 r., „Sobótka” 49 (1994), s. 268. Por. M. Chacha j, Tadeusz Bukaty autorem opisu podró y

z Warszawy do Londynu odbytej w 1780 roku, „Sobótka” 56 (2001), s. 365–367.
4 J. Chark iewicz, Dyjariusz podró y hiszpa skiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitu  ge-

neraln  Zakonu Mniejszych Braci w. Franciszka, to jest Bernardynów, odprawionej w roku 1768,

opr. i wst p B. Rok, Wroc aw 1998, s. 26.
5 Por. A. Niewiar a, Wyobra enia o narodach w pami tnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku,

Katowice 2000.
6 J. Chark iewicz, op. cit., s. 113.
7 B. Ro k, J. Kozako w, Opis podró y z Mi ska do Petersburga z 1797 r. anonimowego szlach-

cica z Bia orusi, w: Z przesz o ci Rzeczypospolitej w czasach nowo ytnych, red. K. Matwijowski,

S. Ochmann-Staniszewska, B. Rok, Wroc aw 1998, s. 119–120.
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We wszystkich opisach ówcze ni peregrynanci, id c w lady autorów popular-

nych przewodników i dzie  geograficznych, wskazywali na ogólne informacje

o zwiedzanych pa stwach, ich ustroju politycznym, stanie gospodarczym i obron-

nym. Rozpisywali si  nad urz dzeniem mijanych po drodze miast, charakteryzu-

j c ich architektur , systemy obronne, informuj c o budowlach u yteczno ci pu-

blicznej wieckich i ko cielnych, szko ach i bibliotekach. Stosunkowo rzadko

pojawiaj  si  charakterystyki rodowiska przyrodniczego. Charakterystyki krajów

wskazuj  na ró nice, które dziel  je od rzeczywisto ci polskiej, niekiedy wyra nie

zaznaczano przy tym obco  ustroju i obyczaju.

Podró uj cy starali si  jednak znajdowa  w obcym wiecie pewnego rodzaju

elementy znane i sobie bliskie. Specjalnego rodzaju oswojenie polskich peregry-

nantów z ówczesn  Europ  nast powa o poprzez zetkni cie si  z ówczesnymi urz -

dzeniami chrze cija skimi, przede wszystkim katolickimi. Przede wszystkim ogl -

dali s ynne wi tynie i oddawali cze  relikwiom wi tych i innym cudowno ciom,

które mogli napotyka  po drodze8.

Konieczne jest przytoczenie w tym przypadku kilku przyk adów z ówczesnych

pami tników. Teofila Morawska, wielce przej ta, z nabo e stwem ogl da a w Reims

relikwie w. Remigiusza i uca owa a tam kryszta ow  oprawion  w z oto ampu k

ze wi tymi olejami do namaszczenia królów francuskich, która mia a by  spro-

wadzona specjalnie z nieba9. Podobnie J. Charkiewicz w d ugiej swej podró y na-

potka  bardzo wiele relikwii. Zawsze stara  si  oddawa  im nale n  cze . Niekie-

dy jednak z pewnym niedowierzaniem pisa  o autentyczno ci tych przedmiotów.

Zwraca uwag  na widziane po drodze a  dwa ca uny Chrystusowe. Jeden znajdo-

wa  si  w Besançon, a drugi w Turynie, z czego wynika o pewne pow tpiewanie

pobo nego zakonnika10.

Warto te  wskaza , e ówcze ni peregrynanci stykali si  z tym samym w ca ej

Europie typem nauki scholastycznej, egzystuj cym w rzeczywisto ci szkolnictwa

Rzeczypospolitej. Dla wielu Polaków studia na europejskich uniwersytetach i aka-

demiach stanowi y kontynuacj  ich edukacji krajowej, gdzie ju  zapoznali si

z rudymentami ówczesnej nauki. Polscy studenci poruszali si  wi c po obcych szko-

ach bez jakichkolwiek uprzedze  i trudno ci.

Bardzo istotn  spraw , pozwalaj c  peregrynantowi pokona  obco , by o

sprawne porozumiewanie si  z napotykanymi przedstawicielami innych narodów.

Z zapisków w diariuszach wynika, e ówcze ni podró uj cy Polacy posiadali do

dobr  znajomo  obcych j zyków, przede wszystkim aciny czy te  francuskiego.

Wielu te  korzysta o z profesjonalnych t umaczy. Rzadko zdarza y si  sytuacje trud-

ne, wynikaj ce z niemo no ci porozumienia si . Podró uj cy sporz dzali te  przed

Polscy podró nicy XVIII wieku na szlakach europejskich...

8 Por. M. Kunick i-Goldf inge r, Cud i cudowno  w oczach podró ników litewskich XVI i XVII w.

Opowie  cudowna jako mit czyli cud jako norma kultury, w: Senosios ra tijos ir tautosakos s veika:

kulturiné Lietuvos Didziosios Kunigaikstystés partirtis, Vilnius 1998, s. 224–247.
9 T. Morawska  z  Radz iwi ó w, Diariusz podró y europejskiej w latach 1773–1774, wst p

i opr. B. Rok, Wroc aw 2002, s. 86–87.
10 J. Chark iewic z, op. cit., s. 87.
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wypraw  ró nego rodzaju zapiski z t umaczeniami podstawowych s ówek lub zwro-

tów. O takich notatkach wspomina  J. Charkiewicz, zapisuj cy najpierw s owa nie-

mieckie, a potem francuskie. Uda o si  te  natrafi  na pewnego rodzaju rozmówki

polsko-w oskie zapisane w r kopisie jednego z podró uj cych polskich franciszka-

nów reformatów – Synforiana Arakie owicza11.

Odwo uj c si  do przyk adów sposobów porozumiewania si  Polaków z obcy-

mi, wska emy, e podró uj ca po wielu krajach T. Morawska najcz ciej korzy-

sta a z t umaczy Polaków, którzy znajdowali si  w jej orszaku. Stara a si  jednak

w czasie woja u poprawi  w asn  znajomo  francuskiego. O nauce j zyka w o-

skiego w czasie pobytu w Rzymie pisali szerzej Jan Nepomucen Kossakowski12

i Jakub Lanhaus13. J. Charkiewicz wskazywa  natomiast, e na terenie cesarstwa

wystarczy a mu znajomo  jedynie aciny, na pocztach bowiem pocztmistrzowie

biegle mówili tym j zykiem. Gorzej z tym by o w zajazdach francuskich. Ten sam

woja er wskazywa , e w Czechach do  dobrze rozumia  j zyk s owia ski, którym

mówili Czesi. Zdarzy o si  te  w Niemczech, e skorzysta  z przypadkowo napo-

tkanego t umacza Murzyna, który zna  j zyk polski i niemiecki.

Analiza zachowanych materia ów dotycz cych podró owania w omawianym

czasie wskazuje nast pnie, e peregrynanci odznaczali si  zawsze du  pasj  ogl -

dania obcych krajów. Wystarczy przytoczy  tu uwagi J. Charkiewicza, dotycz ce

zapa u do zwiedzania Rzymu, pomimo trapi cej go choroby: „Poniewa  tedy

w Rzymie niedziel 7 bawi em si , z doktorów za  rady musia em rano i wieczór

przechadzk  czyni , przypatrowa em si , ile mog em, osobliwo ciom tego s aw-

nego miasta, które opisywa  nie jest moim dzie em, bo oprócz opisania onego

w ró nych powa nych autorach, które mi  od pióra hamuj , jeszcze mi wstr t czyni

krótko  czasu, do wybada[nia] si  wszystkich tych wspania o ci i starodawno ci

(na które ciekawi podró ni lata o ), barzo sk pa. Bo im si  wi cej przypatrowa-

em rzeczom tu ciekawym, wi ksze coraz ros y ciekawo ci i nienasycone aknie-

nie widzenia i przeniknienia apostolskiego miasta”. Z podobnie wielk  pasj  zwie-

dza  Sien : „przybyli my za kilka godzin do miasta Sieny, ojczyzny w. Bernardyna

Sene skiego, ale my ma o co zabawili w nim, aby kufrów naszych nie rewidowa-

no. Ile jednak mog em co widzie , w pr dce zachwyci em”14.

Wielkie zainteresowanie krajami, przez które przeje d a a, wykazuje te

T. Morawska. W czasie swej podró y ca y niemal czas przeznacza a na ogl danie

wszelkich osobliwo ci napotykanych po drodze. Kilkakrotnie pisa a o tym jedno-

znacznie, cho by w czasie pobytu w Rzymie. „Czas w Rzymie, prócz nieodbytego

na wczasy i posi ki, po wi ca am ca y na niewychwalonych ciekawo ci prze y-

wanie”. W innym jeszcze miejscu ubolewa a, e obok zwiedzania Rzymu musia a

Bogdan Rok

11 S. Arak ie owic z, Itinerarium Romanum… 1723, rkps Archiwum Reformatów w Krakowie,

bez sygn.
12 J.N. Kossakowsk i, Pami tnik ... biskupa wile skiego (ur. 1755, zm. 1808), „Biblioteka War-

szawska” 1895, t. 2, s. 195–237, 455–475.
13 Itinerarium R. P. Jacobi Lanhaus..., rkps Archiwum Archidiecezjalnego w Gnie nie, sygn. 227.
14 J. Chark iewic z, op. cit., s. 169, 180.
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odbywa  wizyty towarzyskie. „W Rzymie stara am si  zupe nie czas ca y samym

nie zrachowanym ciekawo ciom po wi ca . Nie chcia am go, chyba kiedy do ogl -

dania niesposobnym, na insze zabawy dzieli . Ale mimo ul enia musia am si

i wizytami bawi , ile dla takich osób, którym przez stan ich i godno  nie mo na

by o odmówi ”. Niekiedy dokonywa a ona pewnej gradacji w ogl daniu, staraj c

si  wybiera  miejsca wa niejsze, które zwiedza a zawsze z najwy sz  skrupulat-

no ci 15.

Mo na by jeszcze tylko przytoczy  przyk ad Tadeusza Bukatego, który z wielk

ciekawo ci  zwiedza  mi dzy innymi osobliwo ci Berlina, a tam szczególnie ga-

binet kuriozów. „Byli my tako  w sali, gdzie kolekcyja rzeczy osobliwych i cieka-

wych. Widzieli my tam manufaktura ró ne dawne: z ko ci, z bursztynu, ze srybra,

sztuki z ota, alabastru, ró ne z drzewa wyrabiane najdoskonalej i najdelikatniej,

szczególnie z bursztynu i ko ci s oniowej. Tudzie  ró ne malowania dawne. Ró -

ne s  ma e osoby robione z wosku i statua pierwszego króla pruskiego. Mi dzy

któremi te widzieli my osobliwo ci: g ow  jelenia z du ymi rogami wros  w drze-

wo dosy  grube”16.

Pewne typowe zachowania polskiego podró nika wynika  mog y z zasad pro-

pagowanych w ówczesnym pi miennictwie dotycz cym artis apodemicae, a wi c

sztuki w a ciwego bezpiecznego podró owania. Ten typ pi miennictwa powsta

i rozwin  si  w ci gu wieków nowo ytnych. W czasach tych, w latach 1540–1831

wydrukowano w Europie 297 wydawnictw propaguj cych ars apodemicae. Aby

odpowiednio, bez szwanku odby  podró , nale a o si  do niej przygotowa  i ci-

le ustali  jej przebieg, a tak e cele, które stawiano przed wyprawami17.

W po owie XVIII w. szersza instrukcja odbywania podró y zagranicznych uka-

za a si  drukiem w s ynnej encyklopedii Joachima Benedykta Chmielowskiego

(1700–1763) Nowe Ateny, wydanej dwukrotnie we Lwowie, w 1746 i ponownie

w 1756 r. Autor tego dzie a – dziekan rohaty ski – podró y zagranicznych nie odby-

wa . Encyklopedi  sw  pisa  na wschodnich kresach w Firlejowie, dok d sprowa-

dzi  podstawowe wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy, w tym i geografii.

Interesuj cy nas tom encyklopedii zosta  znamiennie zatytu owany Nowy peregry-

nant starego wiata lustrator, domator wsz dobylski..., a rozpoczyna si  ow  wspo-

mnian  instrukcj . Na kilku stronach druku autor wprost zach ca  do przedsi bra-

nia podró y. Zaznacza  jednak bardzo dobitnie, aby ka da eskapada zagraniczna

po czona by a z wszechstronn  obserwacj  zwiedzanych krajów. Ka da podró

s u y  te  mia a szerokiej edukacji: „Peregrynant – pisa  Chmielowski – t  powi-

nien mie  intencj , aby jako pszczó ka, z pa stw, królestw, ksi stw, prowincji, miast

jako z kwiatów cnót nauk i pi knych manier s odycz zbiera ”. W obcym kraju na-

le a o wi c poznawa  wszelkie osobliwo ci, jego histori , stan obecny, klimat

(„aeryj ”), gospodark  oraz obyczaje. Zobaczy  nale a o morza, rzeki oraz miej-

Polscy podró nicy XVIII wieku na szlakach europejskich...

15 T. Morawsk a, op. cit., s. 145, 166.
16 B. Ro k, Opis podró y przez Niemcy…
17 M. Bra tu , Ars apodemica. Narodziny – rozwój – zmierzch, w: W drowa , pielgrzymowa ,

by  turyst . Podró  w dyskursach kultury. Studia, red. P. Kowalski, Opole 2003, s. 67–76.
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scowo ci ze ród ami mineralnymi, a w miastach s ynne budowle sakralne i wiec-

kie. Wreszcie zalecano, aby te wszystkie obserwacje by y spisywane, „konotuj c

omnia visa, audita i facta”. Pami  ludzka jest bowiem zawodna, zapis za  podró y

pozwoli  móg  na wykorzystanie poczynionych spostrze e  po powrocie do rodzin-

nego kraju. Chmielowski, jako osoba duchowna, poleca  poza tym, aby podró  mia a

pewn  opraw  religijn 18.

Do  obszerne rozwa ania na temat podró owania zamie ci  tak e w swoim

poradniku dobrego ycia Miko aj Ja kiewicz (1717–1779). Pisa  on przede wszyst-

kim o podró ach typu edukacyjnego. Najpierw wi c najogólniej przytoczy  zdanie

staro ytnego my liciela: „Cudzych krajów zwiedzanie lubo pod ug zdania Seneki

przynosi m odzie y wiadomo  narodów i ich obyczajów, w asne jednak z e oby-

czaje i s aby rozum nie polepsza ani poprawia”. Najistotniejszym za  warunkiem

do podj cia wyprawy edukacyjnej jest, aby kandydat by  w „doskona ych leciech,

albo od doskona ego i roztropnego cz owieka prowadzony”. Do woja u trzeba by o

te  si  przygotowa  poprzez wcze niejsze poznanie obyczajów panuj cych w od-

wiedzanych krajach. W czasie za  samej podró y nale a o nawi zywa  kontakty

z osobami „w stanie ycia sobie równemi” i zapozna  si  dok adnie z osobliwo-

ciami danego kraju. Podró uj cy winien wi c „wiedzie  prawa i stan tamtejszej

Rzeczypospolitej, a eby móg  do w asnego te  królestwa co osobliwszego przy-

wie , mianowicie do poprawy z ych obyczajów”19.

Na gruncie polskim mo emy te  odwo a  si  do specjalnie sporz dzonych uwag

na temat podró y edukacyjnej przez Micha a Jerzego Wandalina Mniszcha (1742–

–1806), pó niejszego marsza ka wielkiego koronnego i publicyst  o wieceniowe-

go. M ody Mniszech, przebywaj c w Szwajcarii dla pobierania nauk, przygotowa

ju  w 1762 r. uwagi pt. Reflexions sur la maniére de bien voyager o przysz ej swej

podró y europejskiej. Wa nym warunkiem wst pnym podejmowania podró y by o

posiadanie dobrego zdrowia i pieni dzy. Podró  nale a o za  odbywa  w taki spo-

sób, aby odnie  z niej jak najwi ksz  korzy . Nale a o te  wcze niej zdoby  od-

powiednie wykszta cenie i postawi  sobie cel przed wypraw . W podró y nale a-

o w odpowiedni sposób prowadzi  obserwacje zwiedzanych krajów, sporz dza

te  notatki i w miar  mo liwo ci nabywa  w obcych miejscach mapy, plany,

przewodniki i sztychy obrazuj ce zwiedzane kraje. Omówione uwagi nawi zuj  do

drukowanych artes apodemicae. Szczegó owe ustalenia powy szego tekstu mia y za-

pobiega  przypadkowo ci podejmowania podró y i mo liwo ci nieprzewidzianych

Bogdan Rok

18 B. Chmie lowsk i, Nowe Ateny albo akademia wszelkich sciencyi pe na..., cz  wtóra, Lwów

1746, s. 2–5. Por. B. Ro k, Zagraniczne podró e Polaków w pierwszej po owie XVIII w., w: Studia

z dziejów Europy, Polski i l ska. Prace ofiarowane Józefowi Andrzejowi Gierowskiemu w 70. rocz-

nic  urodzin, red. K. Matwijowski, Wroc aw 1992 (=„Sobótka” 47 (1992), nr 1–2), s. 171–178.
19 M. Ja k iewicz, Polityk chrze cija ski, albo przestrogi i uwagi chrze cija sko-polityczne wszel-

kiemu stanowi s u ce..., Warszawa 1757 (wyd. nast pne: Warszawa 1767). Wypisy z pracy Ja kie-

wicza znajdujemy w silva rerum Wojciecha Orzeszki z XVIII w., zob. rkps Biblioteki Czartoryskich

w Krakowie, sygn. 1700. Por. W. Murawie c, Ja kiewicz Miko aj, w: S ownik polskich teologów ka-

tolickich, t. 2, Warszawa 1982, s. 194–195. Por. B. Rok, Ormianin Miko aj Ja kiewicz (1717–1779)

i jego pouczenia duszpasterskie, „Sobótka” 51 (1996), s. 229–235.
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przykrych przypadków w drodze20. ci le zgodnie z tymi refleksjami sw  podró

odby  sam M.J.W. Mniszech.

Zalecenia dotycz ce odpowiedniego przygotowania si  do podró y poprzez

poznanie stanu zwiedzanych krajów, a potem zapisywanie swoich spostrze e  na

temat podró y, by y do  cz sto skrupulatnie przestrzegane, o czym wiadcz  re-

lacje podró nicze.

Podró  w XVIII w. stanowi a przedsi wzi cie wielce ryzykowne. Podró uj cy

zdawali sobie a  nadto dobrze spraw  z wielu niebezpiecze stw, jakie mog y ich

spotka  na trasie. Strach i niepokój przed nadzwyczajnymi zdarzeniami w drodze

agodzi  mia y ró nego rodzaju pouczenia duszpasterskie sk aniaj ce woja erów

do ró nego rodzaju praktyk religijnych. Warto przy okazji wskaza , e na gruncie

polskim specjalny modlitewnik dla peregrynantów przygotowa  na prze omie XVII

i XVIII w. jezuita Jan Drews (1646–1710). Jego Districtiones itinerantium piae,

jucundae, eruditae cum valido presidio divorum caelitum et lencho itinerum...,

a w polskim t umaczeniu Dystrakcyje podró nych pobo ne, uczone y ucieszne, wy-

dane zosta y pi ciokrotnie (w 1701, 1708, 1720, 1735 i 1741 r.) w j zyku aci -

skim, a potem trzykrotnie (w 1731, 1741 i 1751 r.) w j zyku polskim w t umacze-

niu jezuity Józefa Brzozowskiego. Ksi ka ta zawiera a przede wszystkim ró nego

rodzaju pobo ne medytacje i teksty modlitw, które mia y by  wykorzystywane przez

podró uj cych. Jednocze nie by  to pewnego rodzaju przewodnik krajoznawczy po

wielu krajach europejskich. Informacje te s u y y do oswajania podró nych z prze-

strzeni  geograficzn . Mog y wi c agodzi  stany niepokoju wynikaj ce z zetkni cia

si  z obco ci  innych krajów21.

Mo na tu przy okazji doda , e normatywne akta Ko cio a katolickiego zwra-

ca y uwag  na wielkie niebezpiecze stwa, jakie czyha y na podró uj cych. Dlate-

go te  nakazywano niekiedy przyjmowanie przed wyruszeniem w dalsz  drog  nad-

zwyczajnej formy sakramentu komunii wi tej w formie tzw. wiatyku, czyli

posilenia na drog . Podró e traktowano wi c jako przedsi wzi cia ekstremalne,

bardzo ryzykowne22.

Z ca  moc  mo emy stwierdzi , e do wspominanych zalece  stosowa o si

wielu ówczesnych woja erów. W pi miennictwie podró niczym tamtego czasu

znajdujemy bardzo wiele zapisów o religijnych praktykach podejmowanych

w czasie peregrynacji. wiadcz  one o przywi zywaniu du ej wagi przez pere-

Polscy podró nicy XVIII wieku na szlakach europejskich...

20 M. Bra tu , „Ten wykwintny, wykszta cony Europejczyk”. Zagraniczne studia i podró e edu-

kacyjne Micha a Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762–1768, Opole 2002.
21 J. Drew s, Dystrakcye podró nych pobo ne, uczone y ucieszne dla pobo nych y ciekawych pe-

regrynantów niegdy  po acinie przez wielebnego xi dza Jana Drewsa teologa Societatis Jesu wyda-

ne, a teraz po polsku przez xi dza Józefa Brzozowskiego teologa Rektora Kolegium Mochylowskiego

Societatis Jesu dla pospolitego wszystkich u ywania podane i na zawdzi czenie dobrodziejstw Zako-

nowi Societatis Jesu wiadczonych prze wietnemu powiatowi oszmia skiemu ofiarowane..., Cz sto-

chowa 1744.
22 Por. B. Ro k, Jezuita Jan Drews (1646–1710) i jego modlitewnik dla peregrynantów, „Saecu-

lum Christianum” 3 (1996), nr 1, s. 219–227.
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grynantów do religijnej oprawy swych wypraw. I znowu odwo amy si  do kilku

tylko przyk adów.

Wybieraj ca si  w drog  T. Morawska odby a wi c specjalne nabo e stwo je-

szcze w Wilnie. „Puszczaj c si  w drog  – zapisa a – najprzód b ogos awie stwo

brali my w ko ciele Ks. Ks. Jezuitów w. Jana przekonani do wiadczeniem, zwy-

czajeni od m odo ci, e wszystkie b d  najmniejsze sprawy, aby szcz liwemi zo-

sta y, od Boga zaczyna  si  maj ”. Podobnie podejmuj c drog  z Pary a do Stras-

burga, uczestniczy a we mszy wi tej, zw aszcza e by a to niedziela, ale i potem,

wyje d aj c ze Strasburga w drog  do Wenecji, znowu zacz a drog  od mszy wi -

tej i „podró nego b ogos awie stwa”23. Sytuacje takie powtarzaj  si  Morawskiej

po drodze jeszcze kilka razy.

Wiemy te , e po odbyciu szcz liwym d ugiej dwuletniej podró y Felicjan Pia-

skowski w 1720 r., przybywszy do Krakowa, uda  si  najpierw do Ko cio a Ma-

riackiego, gdzie, jak sam pisa : „odprawiwszy spowied , wys ucha em mszy wi -

tej z intencj  dzi kuj c Panu Bogu, e mnie przez kilkana cie lat po obcych

i nieznajomych wodz c krajach, szcz liwie w dobrym zdrowiu do ojczyzny przy-

prowadzi  raczy ”24.

Peregrynanci XVIII w. byli osobami szczególnymi w ówczesnej spo eczno ci

Rzeczypospolitej. Podró e zagraniczne budzi y jednak zainteresowanie opinii czy-

telniczej. Podró owano zazwyczaj po utartych szlakach. Ka da z owych podró y

mia a jednak swój niepowtarzalny w jaki  sposób charakter. Podró nicy ci stawia-

li sobie zawsze ci le okre lone cele wyprawy. Zawsze te  na swój sposób byli do

tego przedsi wzi cia odpowiednio przygotowani. Analiza relacji z podró y z tam-

tych lat wskazuje na istnienie woli podró uj cych do poznania obcych krajów

i ludzi. Ciekawo  wiata by a istotnym motywem podejmowania trudu wyjazdów

zagranicznych. Zauwa amy te  wol  oswojenia si  z pokonywan  przestrzeni  ge-

ograficzn . Starano si  nawet wg bia  w obce sfery struktur kultury krajów Euro-

py. Wydaje si , e wi kszo  peregrynantów stosowa a si  do wskazówek ówczesnej

artis apodemicae.

23 T. Morawsk a, op. cit., s. 31, 84, 89.
24 F. P iaskowski  Junosz a, Pami tnik… podstolego podlaskiego, majora J. K. Mo ci, pocz w-

szy od roku 1690, Lwów 1865, s. 93.


