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Seria „Klio w  Niemczech” jest częścią pro-
jektu translacyjnego Niemieckiego Instytutu 
Historycznego w  Warszawie. Równoległa ini-
cjatywa pod nazwą „Klio in Polen” ma za zada-
nie popularyzować polską literaturę historyczną 
w Niemczech. Celem serii „Klio w Niemczech” – 
adresowanej zarówno do profesjonalnych histo-
ryków, jak i  do szerokiego grona miłośników 
historii – jest zaprezentowanie polskim czytel-
nikom najciekawszych prac i dokonań niemiec-
kiej historiografii w okresie powojennym, tak by 
mogły się one wpisać w szerszy kontekst euro-
pejskiego i  polskiego dyskursu historycznego.

Wydawnictwo Neriton
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Bernhard Struck, absolwent Freie 
Universität Berlin oraz  Technische 
Universität Berlin i  Université Pa-
ris I, Panthéon-Sorbonne (PhD). 
Pracuje w School of History w Uni-
versity of St Andrews. Jego zainte-
resowania badawcze koncen trują 
się wokół historii Europy XVIII 
i  XIX  w., zwłaszcza dziejów Nie-
miec, Francji i  Polski, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem historii 
podróży i  opisujących je relacji, 
historii kartografii i  nauki, a  także 
zagadnień oświeceniowych i  doty-
czących pojęcia i  znaczenia granic 
w  Europie. Autor m.in.  Grenzre-
gionen: ein europä ischer Vergleich 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 
(z Ch. Duhamellem, A. Kossertem, 
Frankfurt/Main 2007) i  Revolution, 
Krieg und Verflechtung, 1789–1815 
(z C. Gantet, Darmstadt 2008).

Książka Bernharda Strucka przed-
stawia wnikliwą analizę relacji z  lat 
1750–1850 podróżników niemiec-
kich z ich wojaży do Francji i na zie-
mie polskie. Jedno z  przewodnich 
pytań, na które stara się odpowie-
dzieć autor książki, brzmi: w  jaki 
sposób status społeczny, osobiste 
doświadczenia, uprzedzenia, edu-
kacja, światopogląd, czyli jednym 
słowem „przed-wiedza”, z  bagażem 
której każdy podróżnik wyrusza 
zagranicę, rzutują na jego sposób 
opisu odwiedzanego kraju. Lub ina-
czej rzecz ujmując: na ile są opisem 
obcego kraju, na ile zaś odwróco-
nym obrazem własnej ojczyzny? 
Wnioski mogą zaskakiwać… Podo-
bieństwa bowiem w opisach Francji 
i ziem polskich przez podróżujących 
Niemców w  okresie wielkiej trans-
formacji lat 1750–1850 są większe 
niż można byłoby się spodziewać. 
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Wstęp

Francja i Polska – centrum i peryferie podróżowania 
ok. 1800 r.

Dlaczego do Polski? To pytanie stawiał sobie zapewne anoni-
mowy podróżnik, który w 1795 r. zawędrował właśnie w te strony, 
kiedy pisał: „Aby wyprawić się do Polski sama ciekawość podróż-
nika wydaje się niedostatecznym bodźcem, ze względu na który 
warto byłoby podjąć taki wysiłek, poświęcić czas i pieniądze, by 
wzbogacić swą wiedzę etnografi czną i  zdobyć naoczną wiedzę 
o istniejących tam zabytkach. [...] Dla oka [...] naturalne ukształ-
towanie tego kraju jest bowiem mało ciekawe. Podróżującego 
ogarnia nieustanna senność, kiedy przez kolejne dni podróży nie 
widzi niczego innego jak tylko wieczną, nużącą jednostajność 
nieprzeniknionej równiny i ciasno zamkniętego horyzontu”1.

Pytanie o  sens wyprawy do Polski albo przez Polskę mógł 
sobie stawiać również Joseph Hager, który zimą 1794 r. wyru-
szył z Warszawy na Sycylię. Na początku swej relacji tak opisał 
podróżowanie zimą przez Polskę: „Pomijam wszelakie niedo-
godności, na które jesteśmy zdani podróżując, odludne prze-
strzenie, ponure noce, zwały śniegu i włóczących się Kozaków. 
Ściśnięci w ciasnej kibitce, która miała za sobą już jedną turę na 
Sycylię, i opatuleni w futrzane skóry od czubka głowy po same 
stopy, siedzieliśmy obaj niczym norwescy marynarze w czółnie, 
którzy potem opisywali nam nowe odkrywcze podróże. Naszym 

1 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 285–287. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, 
tłumaczenia pochodzą od tłumacza.
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 jedynym pocieszeniem byli dwaj pocztylioni na każdej stacji, któ-
rzy utrzymywali cztery parskające rumaki w nieustającym galo-
pie. [...] Minęło 48 godzin, dotarliśmy znów do oddalonego o 43 
mile Krakowa. Straszliwa równina rozciąga się od Warszawy po 
Czerniowce. Niewytyczona droga, brak drogowskazów milowych, 
nie uświadczysz porządku. Prawdziwy obraz polskiego nieładu! 
Dziko torowana droga wiedzie zygzakiem, a  tam, gdzie grunt 
jest podmokły, rzucone są nieoheblowane pnie przypominające 
chybotliwy, wiejski most”2.

Joseph Hager pochodził z  niemieckiej rodziny osiadłej 
w Mediolanie. Studiował w Rzymie i Wiedniu, został profesorem 
języków orientalnych najpierw w Oksfordzie i Paryżu, następnie 
od 1809 r. w Pawii. Liczne podróże zawodowe wiodły go przez 
znaczną część Europy, a  także do Konstantynopola i  Impe-
rium Osmańskiego. Owocem tych podróży były opublikowane 
w  wielu językach relacje i  sprawozdania badawcze. Hager był 
typowym przykładem podróżnika z początku XIX w., uprawiają-
cego podróże kształcące. Odebrał wykształcenie uniwersyteckie, 
mówił wieloma językami, udzielał się literacko.

W opisie swej podróży z Warszawy do Palermo, która prze-
biegała przez Śląsk, Morawy i Wiedeń do Włoch, autor poświęcił 
Polsce niewiele stron. Krótko wspominając Warszawę, odno-
tował kilka uwag – skądinąd pozytywnych – o polskiej stolicy, 
o nowo wybudowanych pałacach za czasów Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, o teatrach i urodzie Polek. Jednak ani dawna 
stolica – Kraków, ani nowa – Warszawa, nie okazały się warte 
dłuższego opisu. A przecież na początku lat 90. XVIII w. wiele 
rzeczy w Polsce zasługiwało na wspomnienie bardziej niż tylko 
„chybotliwe, wiejskie mosty”, „bagniste grunty”, „puste, odludne 
przestrzenie” i „polski nieład”. Zły stan dróg, choć utrudniający 
podróżowanie, nie był pod koniec XVIII w. w  żadnym razie 
polską specyfi ką. Będzie o tym mowa jeszcze dalej3.

To, że naprawdę było wiele rzeczy wartych zrelacjonowania, 
potwierdza zarówno liczba, jak i treść relacji z podróży do Polski, 
które powstały w tym samym czasie co relacja Hagera. Pewnym 
usprawiedliwieniem może być fakt, że podróżował on przez dość 

2 Hager, 1795, s. 1–3.
3 Zob. I.4.
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słabo zaludnione obszary, a także to, że w środku nieprzyjaznej, 
lodowatej zimy było zapewne mało okazji, żeby się na dłużej 
niż to było konieczne gdziekolwiek zatrzymywać, by potem to 
opisać. Ponadto trzeba dodać, że mowa tu o relacji z podróży 
zasadniczo traktującej o Włoszech, a przede wszystkim o Sycylii, 
która była jego celem. O Włoszech, ale też i o Austrii i Wied-
niu, autor napisał znacznie więcej niż o  Polsce, którą trakto-
wał jedynie jako kraj tranzytowy. Widoczne jest, że im bardziej 
Hager zbliżał się do celu swej wyprawy, tym wnikliwsze są jego 
obserwacje i obszerniejsze opisy życia codziennego. Trzeba więc 
zaznaczyć, że jego opisu nie można zaliczać do zbioru niemiec-
kojęzycznych relacji o Polsce z XVIII i XIX w., ani też do grupy 
ważnych i wyczerpujących opisów, które zajmowały się Polską 
jako głównym celem podróży. 

Mimo wspomnianych zastrzeżeń przytoczone we wstępie frag-
menty relacji Josepha Hagera i opisów anonimowego obserwa-
tora mogą być traktowane jako charakterystyczne i wzorcowe dla 
postrzegania i opisu ziem polskich, przede wszystkim w porów-
naniu z innymi odwiedzanymi i opisywanymi regionami Europy 
w końcu XVIII i na początku XIX w. Zapisy te dlatego mogą 
uchodzić za wzorcowe w postrzeganiu Polski, że w mentalności 
ludzkiej Rzeczpospolita, polsko-litewska republika szlachecka, 
znajdowała się pod koniec XVIII w. raczej na peryferiach owej 
map of civilization i oświeconej Europy4. Rozbiory, ogłoszenie 
Konstytucji 3 maja w 1791 r., insurekcja kościuszkowska, powsta-
nie listopadowe – żeby wymienić choćby kilka najistotniejszych 
wydarzeń, które miały miejsce w  latach 1750–1850 (w okresie 
badanym w  niniejszej pracy) – były znane niemieckiej i  euro-
pejskiej opinii publicznej i znalazły oddźwięk w prasie, liryce, 
pieśniach i  dramatach. Jednakże wydarzenia te z  reguły nie 
były powodem do udania się do Polski, ani też nie sprawiały, by 
uznawano Polskę za cel podróży. W tym sensie Polska pozostała 
zjawiskiem marginalnym w wewnątrzeuropejskiej, wczesnonowo-
żytnej praktyce podróżniczej i piśmiennictwie podróżniczym, kra-
jem położonym na skraju civilisation de l’Europe classique5, mimo 

4 Wolff, 1996.
5 Chaunu, 1997, s. 8, 36–45. Na temat granic Europy i Polski jako lands between 

zob. też Delanty, 1995, s. 48–65. Na temat koncepcji peryferii zob. Internal Periphe-
ries, 1991; North, 1991.
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geografi cznej bliskości i bezpośredniego sąsiedztwa z niemieckim 
obszarem językowym oraz częściowego etnicznego przemieszania 
Polaków i Niemców. W oczach współczesnych Hagerowi Polska 
raczej nie leżała w „sercu Europy”, jak zatytułował swą książkę 
poświęconą historii Polski Norman Davies6. Jeśli była w Europie, 
to wyłącznie w ściśle geografi cznym rozumieniu. Gdyby wykre-
ślić okrąg, z centrum w Krakowie, o promieniu 200 km – dzięki 
czemu ogarniałby on obie stolice Polski – to można by w  ten 
sposób zlokalizować środek Europy. Jednak takie postrzeganie 
– z Krakowem jako centrum Europy – musiało być zupełnie obce 
podróżnikom ok. 1800 r. Wydaje się, że Hagerowi i jemu współ-
czesnym nie przyszłoby raczej do głowy, żeby polsko-litewską 
republikę szlachecką przesunąć z peryferii Europy do centrum 
kontynentu. Po co więc jechać do Polski?

A po co jechać do Francji? Takiego pytania nie zadawali sobie 
pod koniec XVIII w. ani też w pierwszej połowie następnego 
stulecia wykształceni podróżnicy jak Joseph Hager, gdyż Francja 
uchodziła powszechnie za cel podróży par exellence. Kraj ten, 
zwłaszcza Paryż, był już w XVII w., najpóźniej po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej, najchętniej, najczęściej i  najobfi ciej 
opisywanym krajem w Europie. Poza innymi, szeroko rozumia-
nymi formami społecznej mobilności i podróżowania wyprawa 
do Francji stanowiła w XVII i XVIII w. przede wszystkim dla 
młodych szlachciców część ich Grande Tour, którą opisywali. Od 
czasu przeniesienia się dworu francuskiego w latach 80. XVII w. 
do Wersalu w programie podróży młodych arystokratów, obejmu-
jącym zazwyczaj Włochy, Francję, ale też nierzadko Niderlandy 
i Niemcy, nie mogło zabraknąć tego symbolu absolutystycznej 
Europy. W pozostającej pod silnym wpływem romańskim kul-
turze szlacheckiej Francja, poznanie modelu jej rządów, dworu 
i  systemu kształcenia we francuskich akademiach rycerskich 
odgrywało niezwykle ważną, jeśli nie dominującą rolę7.

Ta bardzo skrótowo przedstawiona trasa szlacheckich kawa-
lerów, która nie jest wszakże przedmiotem niniejszej pracy, 
ma jedynie pokazać, że Francja należała w połowie XVIII w., 
a więc na początku badanego okresu, już od dawna do kanonu

6 Davies, 2000.
7 Treue, 1953; Conrads, 1982; Roche, 2003, s. 111–122; Grosser, 1988.
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europejskich podróży, będąc ich powszechnie wybieranym celem. 
Wobec faktu, że w  dobie oświecenia meritum kulturalnego 
sposobu podróżowania stanowiła w pierwszym rzędzie miejska 
Europa, to bez przesady można stwierdzić, że Paryż plasował się, 
obok Londynu, na samym szczycie listy europejskich miast8. Już 
na początku stulecia przewodniki, jak wielokrotnie wznawiany 
Séjour de Paris Joachima Christopha Nemeitza, wychwalały Fran-
cję, a w szczególności Paryż, ze względu na bliskość dworu, sku-
pione w mieście życie naukowe i kulturalne oraz wiele różnych 
manufaktur9. Leksykony podróżnicze z połowy wieku określają 
francuską stolicę jako „najprzyjemniejsze, wytworne i najdosko-
nalsze miasto Europy”10.

Mieszczańsko nacechowana podróż edukacyjna, która 
ukształtowała się w XVIII w., czerpiąc z wzorców szlacheckiej 
praktyki podróżowania, początkowo ją imitując, a z czasem two-
rząc własną tradycję, kierowała się bez wahania ku Francji11. Kraj 
ten nie stracił zalety swego centralnego położenia w  Europie 
nawet wówczas, gdy wśród mieszczaństwa popularne stały się 
Szwajcaria i  Anglia. Wręcz przeciwnie, np. Marie Sophie von 
La Roche, która we wcześniejszej relacji opisała Szwajcarię, 
określała Francję na początku swego Journal einer Reise durch 
Frankreich z 1787 r. jako kraj, który „w naszych całych Niemczech 
[...] uosabia wszystko, co przyjemne”12. Nawet jeśli relacje z tego 
czasu nie ukazują jedynie samych przyjemnych stron Francji, 
a opisy francuskiej prowincji i przedrewolucyjnego Paryża mają 
wyraźny, społecznie krytyczny charakter, to nie powoduje to 
spadku atrakcyjności Francji jako celu podróży. Krótko mówiąc, 
czy to Wersal, czy Paryż, czy też od końca XVIII w. coraz częściej 
francuska prowincja, w szczególności południe kraju, współcześni 
Hagerowi raczej nie zadawali sobie pytania: dlaczego Francja. 

Po co zatem do Francji i do Polski? Po co to potem opisywać? 
Podróżowanie, rozumiane jako świadoma decyzja wędrowania 
od miasta do miasta i z powrotem do punktu wyjścia, ma długą 

8 Chaunu, 1997, s. 39.
9 Nemeitz, 1750, s. 34.

10 Schramm, 1744, szp. 1312.
11 O  przejściu od szlacheckiej do mieszczańskiej praktyki podróżowania zob. 

Grosser, 1989.
12 La Roche, 1787, s. 1.
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tradycję. Prawdopodobnie podróżowano odkąd istnieje życie 
społeczne, a społeczeństwa utrzymywały ze sobą stosunki poli-
tyczne, gospodarcze i kulturalne. Podróżowanie, w przeciwień-
stwie do migracji i mobilności, wynika z  reguły z określonego 
celu i motywacji. Z różnych potrzeb wynikają różne typy podróży: 
w interesach, dyplomatyczne, zawodowe, podróże uczonych czy 
też mieszczańskie peregrynacje edukacyjne13. 

Pisanie sprawozdań z podróży, a więc dokumentacja auten-
tycznych, rzeczywiście zrealizowanych wędrówek, ma również 
długą i bogatą tradycję. Spisywanie wrażeń było często, choć nie 
zawsze, związane z tradycją podróżowania. Historia peregrynacji 
obejmuje różne rodzaje tekstów, dokumentacji i opisów podróży, 
które w swej złożoności i różnorodności są bardzo różne. Punkt 
kulminacyjny udostępniania opinii publicznej, tak pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym, drukowanych opisów podróży – 
czy to w postaci książki, czy też artykułu w czasopiśmie – przypadł 
na koniec XVIII i pierwszą połowę XIX w. Decyzja o napisaniu 
relacji i opublikowanie jej, a więc rozpowszechnienia obrazów 
o czymś obcym, nieznanym, także wynikała, jak i sama podróż, 
z jakiejś motywacji i celu. Jednocześnie zależała od zaintereso-
wania rynku, określonego popytu i specyfi ki gatunku. Dotyczy 
to przynajmniej okresu nowożytnego i rozwijającego się wtedy 
rynku księgarskiego jako części kształtującej się opinii publicznej 
ok. 1800 r.

W drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. wiele różnych 
przyczyn wywołało „gorączkę podróżniczą” i „szał czytania”, jak 
to określali współcześni. Podróżowanie stało się dostępne dla 
wielu warstw społecznych, nastąpiła ekspansja rynku księgar-
skiego i  jednocześnie zmieniły się nawyki czytelnicze, z  inten-
sywnych w  ekstensywne. Relacja z  podróży zajęła, w  zakresie 
przekazywania nieznanych obrazów i  jako nośnik informacji 
o innych społeczeństwach, ważną, jeśli nie centralną pozycję14. 

Kto, co, kiedy, dlaczego i z kim? Takie można by postawić 
pytania, na które miała odpowiedzieć literatura podróżnicza. 

13 Na temat podroży i mobilności zob. Roche, 2003, s. 246–248, 272–281, 926–
–932. Inni posługują się bardziej otwartym i szerszym pojęciem podróży, które nie 
rozróżnia między umotywowaną podróżą, mobilnością i  symbolicznymi formami 
podróży; zob. Leeds, 1993, s. 15–21.

14 Martino, Stützel-Prüsener, 1980, s. 46 n.; König, 1977, s. 89.
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Innymi słowy: kto pisze, kiedy, z  jaką motywacją, dla jakiej 
publiczności i  jakie treści chce przekazać. Kto, aby ująć to 
w perspektywie mieszczańskiego społeczeństwa, należy w danym 
momencie do wykształconej grupy osób podróżujacych i  spo-
rządzających opisy tych podróży? Kto przekazuje i której części 
opinii publicznej, za pośrednictwem relacji, nieznane obrazy 
obcych? Tymi pytaniami zajmuje się pierwsza część niniej-
szej pracy. „Relacje z podróży nie tak bardzo odzwierciedlają 
rzeczywistość jak sposób jej postrzegania i  to, jak ją widzieć 
należy” – jak napisał ostatnio Daniel Roche na temat możli-
wości interpretowania relacji z podróży15. Jeśli więc czytać lite-
raturę podróżniczą jako „nieskrępowane samookreślanie się” 
autorów16, trzeba zadać kolejne pytanie: co owe obce obrazy 
mówią o autorach i ich koncepcjach, ideałach i wyobrażeniach 
o społeczeństwie. Wiele mówi o tym już sam wybór celu podróży. 
Jeśli relacje z podróży opisują w pierwszym rzędzie obce, sąsia-
dujące czy też bardziej oddalone regiony, narody, społeczeństwa 
i kultury, a przez współczesnych były postrzegane jako informa-
cyjny środek przekazu o opisywanych regionach i jednocześnie 
zaspakajały pewne zapotrzebowanie na rynku księgarskim, sta-
nowiąc element szerszej opinii publicznej, to czy relacje te można 
odczytywać z dzisiejszej perspektywy również jako świadectwa 
o samych autorach, nawet jeśli ich sporządzanie nie miało takiej 
intencji? Jednocześnie to „niedobrowolne samookreślanie się” 
nie musi ograniczać się do kultury w wąskim rozumieniu tego 
słowa. Może ono bowiem, w oparciu czy też poprzez odgrani-
czanie się od zwiedzanych i  opisywanych regionów, stanowić 
samookreślanie myślenia politycznego i  ekonomicznego oraz 
do społecznych i kulturalnych wyobrażeń autora. 

Takie odczytywanie „niedobrowolnej autoprezentacji” samo 
się narzuca, ponieważ podróżnik i autor opisu podróży podlega 
zawsze pewnym napięciom i porównuje kulturę punktu wyjścia 
z opisywaną kulturą kraju docelowego. Na literaturę podróżniczą 
wpływa wiele różnych czynników, wzajemnych relacji i zależności 
między kulturą wyjściową i obcą17. Zwykle podróżujący porównują

15 Roche, 2003, s. 144 n. (tłum. K.A. Chmielewska).
16 Harbsmeier, 1982, s. 2.
17 Tamże, s. 12 n.
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implicite, ale też często i explicite, kraj docelowy i przemierzane 
regiony ze społecznym, socjalnym, ekonomicznym i kulturalnym 
tłem kraju, z którego pochodzą18. Opinie i oceny o przemierza-
nych i opisywanych regionach oraz zawarte w nich porównania 
z własnym społeczeństwem i obszarem kulturowym, nierzadko 
też w  zestawieniu z  innymi regionami, znanymi z  lektury lub 
wcześniejszych podróży, pozwalają na wyciąganie wniosków na 
temat społeczno-politycznych wyobrażeń podróżującego lub 
podróżujących. Na przykład negatywne czy też krytyczne wypo-
wiedzi o rozwijającym się w XIX w. brytyjskim kapitalizmie doty-
czą, choć nie tylko, stanu angielskich ośrodków przemysłowych. 
Prezentują też zawsze wyobrażenia i ideały własnego społeczeń-
stwa. To samo dotyczy krytycznych i  zdystansowanych opisów 
społeczności dworskiej w Wersalu, dokonywanych przez miesz-
czańskich odwiedzających. Krótko mówiąc, postrzeganie tego, 
co obce, może być odczytywane, w  kontekście przyjmowania 
i odgraniczania, jako odzwierciedlenie i  jednocześnie negatyw 
własnego społeczeństwa lub też jako ideał mieszczańskiego spo-
łeczeństwa ok. 1800 r. Wobec tego postrzeganie podróżujących 
i  interpretacja relacji z podróży mogą służyć do analizy danej 
warstwy społecznej oraz poszukiwaniu ideałów i  tożsamości 
mieszczańskiego społeczeństwa. Tym aspektom poświęcone są 
podrozdziały III.1 i III.2.

Zakładając, że w podróży turysta zazwyczaj porusza się wśród 
znanych sobie form socjalnych i wśród ludzi z klasy, do której sam 
należy, wybór konkretnego celu podróży mówi coś i o podróżują-
cym, i o publiczności czytelniczej, w której istnieje zapotrzebowa-
nie na informacje o pewnych aspektach rzeczywistości, o obsza-
rach geografi cznych i  kulturowych, o  narodach i  regionach. 

W kanonie wewnątrzeuropejskiego podróżowania w okresie 
wczesnonowożytnym do obowiązkowych stacji podróży szlachet-
nych młodzieńców zaliczały się Francja, Włochy i Niderlandy. 
Kraje te były też przemierzane i opisywane w ramach mieszczań-
skich podróży edukacyjnych, których szczególny rozwój nastąpił 
w  drugiej połowie XVIII w. Sposób podróżowania mieszczan 
z jednej strony nawiązywał do zwyczajów szlacheckich tego typu, 
z drugiej zaś stworzył nowe formy i treściowe punkty ciężkości, 

18 Esch, 1984; Chen, 2001.
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dodał także do wewnątrzeuropejskiego kanonu nowe obszary 
geografi czne. Należały do nich – od końca XVIII w. – przede 
wszystkim Anglia, Szwajcaria oraz niemiecki obszar kulturowy, 
który jako rodzaj wewnątrzkrajowej etnologii coraz częściej sta-
wał się centralnym punktem zainteresowania niemieckich podró-
żujących19. Polska jako wschodni sąsiad nigdy nie należała do 
kanonu podróży, który zazwyczaj ograniczał się do zachodniej 
Europy. Kraj ten uchodził zapewne za nieciekawy, mało istotny 
i niewart opisu.

Odnosząc się do ówczesnego terminu „szału podróży”, 
można, choć z pewną przesadą, podzielić Europę ok. 1800 r. na 
tę, po której podróżowano i tę, którą pomijano. Jeśli wziąć pod 
uwagę termin „szał pisania”, to Europę można by podzielić na 
opisaną i nieopisaną. Kontynuując ten podział, można by mówić 
o Europie bardziej i mniej znanej, ciekawszej i mniej ciekawej. 
Do tej ostatniej należy niemal cała wschodnia część kontynentu 
– może z wyjątkiem Rosji z okresu Piotra Wielkiego i Katarzyny 
Wielkiej – a także: Europa Południowo-Wschodnia, Skandyna-
wia, Irlandia i Półwysep Iberyjski20. W tym sensie Polska, do któ-
rej rzadko podróżowano i którą rzadko opisywano, znajdowała 
się w dobrym towarzystwie. Dopiero od lat 70. XVIII w. Polskę 
jako cel podróży zaczęli odkrywać, albo też na nowo odkrywać, 
niemieccy podróżnicy21. Do pierwszej grupy krajów, opisanych, 
znanych i budzących zainteresowanie, należały przede wszystkim 
Francja, Włochy, Szwajcaria, Niderlandy i Anglia. 

Europę z ok. 1800 r., przemierzaną i opisywaną, będącą sui 
generis „mentalną mapą”22 cywilizowanej Europy, mającą jedno-
cześnie duże znaczenie albo po prostu budzącą zaciekawienie, 
można z punktu widzenia motywacji podróżowania, zaintereso-
wania, rynku księgarskiego i opinii publicznej podzielić na cztery 
główne obszary tematyczne lub dyskursy, które zdominowały 
ówczesną literaturę podróżniczą. Po pierwsze – społeczeństwo 

19 Zob. m.in. relacje: Riesbeck, 1783; Nicolai, 1783–1795. O Anglii zob. O Bri-
tannien, 1992; o  Szwajcarii zob. Morkowska, 1997; o  podróżach po terytorium 
Niemiec zob. Schmidt, 1996. 

20 Na temat Rosji zob. Voyage en Russie, 1990; Robel 1987.
21 Na temat postrzegania Polski w okresie nowożytnym zob. Die gelehrte Welt, 

1972.
22 Wolff, 1996, s. 3. O koncepcji mental maps zob. Schenk, 2002.
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i polityka, po drugie – ekonomia, po trzecie – krajobraz i este-
tyka, i po czwarte – kultura i nauka. W sensie ideowym, żeby 
pociągnąć tę myśl dalej, poszczególne regiony cywilizowanej 
Europy, po której podróżowano, można przyporządkować do 
jednego z  czterech dyskursów. Anglia i  Niderlandy uchodziły 
za społeczny i polityczny ideał. Niderlandy i Anglia, a pod pew-
nymi względami także Francja, były z ekonomicznego punktu 
widzenia wzorcowe. Szwajcaria, Włochy i południowa Francja 
stały się pod koniec XVIII w. estetycznymi ideałami, z powodu 
nowego zainteresowania urokami przyrody. Francja, a dokładnie 
mówiąc Paryż, dominowała na mapie kulturalnej, co nie wyklu-
czało, w niemieckiej perspektywie, krytycznie zdystansowanego 
nastawienia między recepcją a odgraniczaniem. 

Taki podział jest oczywiście schematyczny i  jednostronny. 
Wszak poza idyllicznym opisem szwajcarskich gór i dolin spo-
tykamy rozważania na temat ustroju kantonalnego i  republi-
kanizmu Związku Szwajcarskiego23, w  opisach Niderlandów 
pojawiały się, poza podziwianą powszechnie gospodarką, rów-
nież malownicze wiatraki. Takie przenikanie się poszczególnych 
dyskursów występuje również w innych przypadkach. Krzyżowa-
nie się wszystkich czterech wątków widać szczególnie wyraźnie 
w przypadku Francji. Atrakcyjność krajobrazową południa Fran-
cji odkryto w końcu XVIII w., Paryż natomiast odgrywał wyjąt-
kową rolę w  zakresie politycznym, kulturalnym i  naukowym. 
Dla niemieckich podróżujących zachodni sąsiad był ciekawym 
przedmiotem porównań również pod względem gospodarczym. 

Przedstawiony podział jest uproszczony i można go traktować 
tylko jako eksperyment, który ma pomóc w  usystematyzowa-
niu celów podróży według ich motywów i dziedzin społecznego 
zainteresowania. Ponadto ma umożliwić postawienie pytań: 
kto, z jakich przyczyn i kiedy zaczął odkrywać na nowo Polskę, 
która nie należała przecież do kanonu podróżowania. Niemiecka 
obserwacja modeli społecznych zwrócona przecież była, co wła-
ściwie nie zaskakuje, niemal wyłącznie ku Zachodowi. 

Gdzie zatem należy usytuować na owej mapie cywilizowanej 
Europy Polskę, będącą odniesieniem w  niniejszych rozważa-
niach porównawczych? W sensie estetycznym ten raczej płaski, 

23 O postrzeganiu Szwajcarii zob. Morkowska, 1997.
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częściowo słabo zaludniony kraj nie był porównywalny ani ze 
Szwajcarią postrzeganą w  konwencji Rousseau, ani z  włoską 
Arkadią Winckelmanna i Goethego. Z gospodarczego punktu 
widzenia odbiegał od kwitnących gospodarczo Niderlandów. 
Pod względem społeczno-politycznym Polska była też odległa 
od szeroko opisywanej mieszczańskiej „angielskiej wolności”24. 
Również w zakresie kultury kraj ten odstawał w oczach współ-
czesnych od tego, czym był Luwr, gabinety sztuki i  biblioteki 
w  Paryżu. Podążając tym torem myślowym, można by stwier-
dzić, że Francja i Polska tak diametralnie się od siebie różniły, 
że – na pierwszy rzut oka – studium porównawcze, dotyczące 
podróżujących, praktyki podróżowania i tekstów podróżniczych, 
nie ma uzasadnienia.

Dlaczego zatem podróżowano do Polski, która od lat 70. 
XVIII w. była coraz częściej odwiedzana i opisywana, w czym 
tkwiły źródła wyraźnie widocznych okresów wzmożonych 
podróży z  lat 90. XVIII i 30. XIX w.? Co prawda, pod wzglę-
dem ilościowym, opisy Polski nie mogą konkurować z opisami 
Francji, ale treściowo są porównywalne. W niemieckojęzycznych 
relacjach z wojaży do Polski występują bowiem cztery charakte-
rystyczne dla literatury podróżniczej dyskursy. Dlaczego zatem 
do Polski? Trochę przesadzając, może dlatego, że mimo pewnego 
społeczno-politycznego zacofania republiki szlacheckiej, które 
krytykowano w  literaturze podróżniczej, przez chwilę, a  mia-
nowicie w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
między 1764 a 1795 r., Polska stanowiła alternatywę obywatel-
sko-społeczną zorientowaną na reformę wobec tradycyjnego 
społeczeństwa stanowego ancien régime i  modelu społeczno-
-politycznego absolutyzmu, która dla większości mieszczańskich 
podróżujących była bezpieczniejsza niż francuskie rozwiązanie 
spod znaku rewolucji. Również wydarzenia z  lat 30. XIX w., 
powstanie listopadowe i  polska walka o  niepodległość, mogły 
być – w zwierciadle wewnętrznych przemian niemieckich i poszu-
kiwania własnego narodowego bytu – znacznie bliższe niż doko-
nujący się w tym samym czasie rewolucyjny przełom we Francji.

Dlaczego do Polski i  do Francji? W  zarysowanej tu per-
spektywie relacje z podróży, zwłaszcza do Francji i Polski, były 

24 O Britannien, 1992, s. 25.
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 jednocześnie sprawozdaniami naocznych świadków z dokonu-
jących się i mających olbrzymie znaczenie przemian społeczno-
-politycznych na przełomie dziesięcioleci XVIII i XIX w. Wyda-
rzenia te, omawiane przez współczesnych w publicznym dyskursie 
i traktowane jako alternatywa między reformą i rewolucją, mogą 
być traktowane jako wskazówka w poszukiwaniu drogi rozwoju 
własnego społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi wreszcie o to, 
aby w  perspektywie porównawczej podróżowania do Francji 
i Polski zbadać – na tle ówczesnego postrzegania i wypowiadania 
się o obu regionach – narodowe obrazy obcych, historiografi czne 
kategorie Europy Zachodniej i Wschodniej oraz ich normatywne 
konotacje, jak centrum i peryferie lub postęp i zacofanie. 

Centralnym punktem niniejszych rozważań jest pytanie 
o postrzeganie i opisywanie Francji i Polski w niemieckojęzycz-
nych relacjach z podróży, które zostały opublikowane w okresie 
od ok. 1750 do 1850 r., dotarły do opinii publicznej i w jej obrębie 
stanowiły część dyskursu o obu tych krajach. Praca przedstawia, 
w perspektywie porównawczej, przemiany w postrzeganiu Francji 
i Polski na przestrzeni ok. 100 lat. Stawia pytanie – eksponując 
perspektywę niemiecką – o  porównywalność obrazów dwóch 
sąsiadów Niemiec oraz analizuje podobieństwa i różnice w prze-
mianach zachodzących w tych obrazach.

Leżące u podstaw niniejszej pracy badanie polega na tym, 
żeby poprzez przyjęcie explicite porównawczej perspektywy lepiej 
zrozumieć dyskurs o obcych, jego funkcjonowanie i przemiany. 
Dotyczy to, w tym przypadku, sąsiadujących z Niemcami społe-
czeństw, obszarów kulturowych i narodów. To porównanie odnosi 
się do okresu, który wyznacza heurystyczna koncepcja „czasu 
przejściowego” (Sattelzeit), oznaczającego przełomową fazę 
w myśleniu społeczno-politycznym i charakteryzującego katego-
rie ocen i myślenia w dziesięcioleciach przełomu XVIII i XIX w.25

W odniesieniu do analizy tekstów podróżniczych konkretne 
pytania przewodnie brzmią następująco: jak Francja i  ziemie 
polskie były ok. 1800 r. postrzegane i opisywane z niemieckiej 
perspektywy; przy pomocy jakich kategorii – społecznych, poli-
tycznych, ekonomicznych, kulturalnych, wyznaniowych czy naro-
dowych – opisywane były różnice między obu krajami; jakiego 

25 Geschichtliche Grundbegriffe, 1972–1997, t. 1, s. XV. 



21

Wstęp

rodzaju zmianom podlegało postrzeganie różnic w odniesieniu 
do obu sąsiadów niemieckich i  jakim przemianom podlegało 
wartościowanie i normatywna zawartość kategorii służących opi-
sywaniu podobieństw i różnic; wreszcie, co te ewentualne zmiany 
mówią o podróżujących i ich obrazie samych siebie.

Podróże między dyscyplinami – stan badań

Przez długi czas literaturze podróżniczej jako gatunkowi nie 
poświęcano uwagi. Dotyczy to najróżniejszych dyscyplin. Z punktu 
widzenia literacko-naukowego mogło to wynikać z faktu, że teksty 
podróżnicze były przez długi czas traktowane jako drugorzędne, 
a nawet niepełnowartościowe. Jeśli nauka o literaturze zwracała 
się ku relacjom z  podróży, to tylko ze względów estetycznych 
i  w  związku z  tym zajmowała się nielicznymi tekstami, które 
dziś zaliczane są do klasyki, jak np. Italienische Reise Goethego. 
Dopiero rozluźnienie kanonu przedmiotów i  zbliżanie się ku 
sobie poszczególnych dyscyplin, przede wszystkim literaturo-
znawstwa i  nauk historycznych, wyzwoliło potrzebę uwzględ-
nienia „słabszych tekstów”. Jednocześnie zakwestionowane 
zostały kategorie takie jak kanon i dzieło, a zagadnienie relacji 
między tekstami i kontekstami zostało na nowo sformułowane26.

Z punktu widzenia historyka relacje z podróży uchodziły przez 
długi czas za źródło o nikłej wartości historycznej z powodu amal-
gamatu niepewnych informacji, subiektywnych i heterogenicz-
nych obserwacji, opisów i ocen. Przede wszystkim dla „metody 
dokumentacyjnej” w  historiografi i tego rodzaju literackie czy 
też silnie zindywidualizowane teksty są trudne do wykorzystania 
przy rekonstrukcji przeszłości27. Chodzi bowiem o teksty, które 
z powodu swego charakteru i okoliczności powstania nieustannie 
balansują między realnym odwzorowaniem tego, co autor widzi, 
a jego prywatnym odbiorem, interpretacją i ograniczeniami28.

Stosunkowo późne odkrycie relacji podróżniczych jako źródła 
historycznego, które nastąpiło na początku lat 80. XX w., może 

26 LaCapra, 1988, s. 56, 70.
27 Tamże, s. 52 n., 58.
28 Brenner, 1990, s. 110–125; LaCapra, 1988, s. 59.
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wynikać z trudności całościowego opracowania, zbadania i oceny 
tych tekstów. Jedna z trudności polega na tym, że badanie ich 
wymaga podejścia interdyscyplinarnego, jeśli nie multidyscy-
plinarnego, co zresztą uwidacznia się w  obszernej literaturze 
badawczej najróżniejszych dyscyplin, które zajmowały się tym 
gatunkiem. W związku z tym od początku lat 70. XX w. litera-
tura podróżnicza ujmowana jest w kontekście badań literackich, 
lingwistycznych, społeczno-historycznych, geografi cznych, antro-
pologicznych, etnologicznych, fi lozofi cznych, przyrodniczych 
i  kolonialnych. Czasami poszczególne dyscypliny nie dają się 
jasno oddzielić, jak o tym świadczą prace Stephena Greenblatta, 
przedstawiciela New Historicism czy też studia Michaela Harbs-
meiera, usytuowane między historią i etnologią29.

Nie sposób wymienić tu wszystkich prac, uwzględniających 
najróżniejsze konteksty wielu dyscyplin, których wyniki są nie-
zwykle heterogeniczne. Poza tym od lat 80. XX w. liczba tych 
prac jest tak duża, że trudno je wszystkie ogarnąć. Dlatego przed-
stawiony w pracy zarys stanu badań ogranicza się do tych prac, 
które są istotne dla ram czasowych i geografi cznych niniejszego 
studium; a  także wybranych pozycji metodologicznych, odno-
szących się do podobnie ukierunkowanych studiów literaturo-
znawczych, i wreszcie do prac mających podstawowe znaczenie 
dla historycznego badania podróży.

Najobszerniejsze prace o  samym gatunku sprawozdań 
z  podróży i  jego historii, sporządzone z  perspektywy kulturo-
znawczej i literaturoznawczej, przedstawił Peter J. Brenner. Jego 
studium literatury podróżniczej ukazuje historyczny rozwój tego 
gatunku od późnego średniowiecza przez okres wczesnonowo-
żytny, oświecenie, romantyzm po XX w.30 Tom zbiorczy wydany 
przez Brennera zawiera rozprawy, nierzadko studia przypadków, 
dokonane z perspektywy literaturoznawczej i historycznej31.

Pod wpływem tych prac na temat podróży, w studiach kultu-
roznawczych przyjęło się dla określenia gatunku pojęcie „spra-
wozdania z podróży”, do którego nawiązuje również niniejsza 
praca. Niezależnie od jego jakości literackiej i estetycznej czy 

29 Greenblatt, 1998; Harbsmeier, 1994; zob. też Godlewska, 1999, s. 236–281; 
Wolfzettel, 1996; Paths of Multiculturalism, 2000. 

30 Brenner, 1990.
31 Reisebericht, 1989.
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stopnia prawdziwości, „sprawozdanie z podróży” odnosi się do 
autentycznych, rzeczywiście odbytych podróży, które zostały 
udokumentowane i opisane32.

Po pracach, w  których Brenner zastrzegał, że są jedynie 
„pierwszą próbą ogarnięcia przedmiotu”33 i  sprawozdaniem 
z badań na temat literatury podróżniczej, ukazały się kolejne. 
W tym miejscu należy wspomnieć także sprawozdanie z badań, 
które przedstawił w 1993 r. Ulrich Klein34. Na tej pracy opiera 
się studium Uwe Hentschela o historii gatunku, którego analiza 
obejmuje głównie koniec XVIII w., szczególnie teksty podróżni-
cze takich autorów jak: Georg Foster, Johann Wolfgang Goethe 
i Joachim Heinrich Campe35.

Wymienione studia i  opracowania opierają się na histo-
rycznych badaniach podróży, których intensyfi kacja nastąpiła 
na początku lat 80. XX w. Lektura różnych zbiorów referatów, 
wygłaszanych wcześniej na sympozjach i konferencjach, ujawnia 
próby wykorzystywania długo zaniedbywanych tekstów podróż-
niczych do badań historycznych oraz chęć stworzenia rozle-
głego i heterogenicznego katalogu pytań36. Wiele badań historii 
podróży dotyczy XVIII i początku XIX w. Wobec tego niniejsza 
praca porównawcza, obejmująca szeroki zakres czasowy, może 
odwoływać się do wielu z nich.

To, że badanie historii podróży nie jest jeszcze zakończone, 
mimo znacznej liczby opublikowanych studiów, pokazuje kolejna 
zbiorcza publikacja, wydana przez Michaela Maurera37. Oferuje 
ona szeroko zakrojony przegląd stanu badań nad sposobami 
postrzegania podróży, społeczną historią podróżowania i  jego 
wpływem na naukę i sztukę. Ponadto zarysowuje perspektywę 
kulturowo-historycznego pola badań, związanych z  tekstami 
podróżniczymi. Symptomatyczne dla stanu badań historycznych 

32 Tamże, s. 9 n.
33 Tamże, s. 8.
34 Klein, 1993.
35 Hentschel, 1999.
36 Zob. m.in.: Reiseberichte als Quellen, 1982; Reisen und soziale Realität, 1983; 

Reisen im 18. Jahrhundert, 1986; Reisen und Reisebeschreibung, 1987; Reisekultur, 
1991; Sehen und Beschreiben, 1991; Europäisches Reisen, 1992; Reisen im Diskurs, 
1995; Neue Impulse, 1999; Beschreibung der Welt, 2000; Bouleversants voyages, 2000; 
Roman, 2001; Culture du Voyage, 2004.

37 Neue Impulse, 1999.
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jest to, że w  rozważaniach dotyczących europejskich podróży 
i tożsamości podróżników przedstawiane są miarodajne studia 
nad trzema krajami: Włochami, Francją i Anglią38. Fakt, że ani 
Europa, ani też europejska praktyka podróżowania nie jest 
ograniczona do tych trzech państw, nie wymaga komentarza, 
ale nie sposób pominąć tego charakterystycznego szczegółu, 
że badanie podróży skoncentrowane jest na zachodniej Euro-
pie. W uzupełnieniu warto przy tym wskazać na prace Reginy 
Hartmann i Arnolda Bartona o podróżowaniu do Skandynawii, 
Marysi Morkowskiej o Szwajcarii, Christiana von Zimmermanna 
o Hiszpanii i Martina Rylego o Irlandii39. 

Wschodnia Europa, z  wyłączeniem Rosji, jest niemal nie-
obecna w historycznych badaniach podróży40. Fakt ten związany 
jest bez wątpienia z daleko liczniejszymi materiałami źródłowymi 
o zachodniej części kontynentu, które są owocem europejskiego 
podróżowania od arystokratycznie zdominowanej Grand Tour 
przez charakterystyczną dla mieszczaństwa podróż edukacyjną, 
po wczesne formy turystyki. Dopiero przełom 1989 r. spowodował 
istotny zwrot w tej kwestii – skierował uwagę na wschodnią Europę 
i udostępnił materiał źródłowy o tymże regionie, który za sprawą 
przemian politycznych w ostatnich latach odkrywany jest coraz 
intensywniej41. Przykładem tych eksploracji są prace Larry’ego
Wolffa i Marii Todorovej42. W obu pracach, inspirowanych m.in. 
lekturą pracy Orientalism Edwarda Saida i zawartą w tej publi-
kacji interpretacją tekstów podróżniczych, relacje z  podróży 
odgrywają ważną rolę, ale nie służą autorom jako jedyna baza 
źródłowa43. Obie prace zostały wykorzystane w niniejszym stu-
dium jako wzór krytycznej lektury relacji z podróży, które zawsze 
zawierają istotne wypowiedzi o ich autorach. Chodzi tu przede 
wszystkim o  przeprowadzenie, wśród niemieckich autorów 
i w perspektywie porównawczej, krytycznej analizy tezy posta-
wionej przez Larry’ego Wolffa. Teza ta dotyczy wizerunku zaco-

38 Tamże, s. 365–395. Na temat Anglii zob. też Fischer, 2004.
39 Hartmann, 2000; Barton, 1998; Morkowska, 1997; Ryle, 1998; Zimmermann, 

1997.
40 Kaiser, Stasiewski, 1980; Fakten und Fabeln, 1991; Reisen und Reisebeschrei-

bung, 1987; Poljakov, 1999; Witthoff, 1999.
41 Na temat Europy Wschodniej zob. Osteuropa-Bestände, 1989.
42 Wolff, 1996; Todorova, 1999. Na temat Czech zob. Hentschel, 1999, s. 239–255.
43 Said, 1995.
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fanej i barbarzyńskiej Europy Wschodniej w okresie oświecenia, 
stworzonego przez pisarzy podróżników negatywnego obrazu 
tej części Europy i  jego konfrontacji z pozytywnie kojarzonym 
wizerunkiem Zachodu44. Temu aspektowi poświęcona jest druga 
część pracy, badająca przestrzenie podróżowania. 

Mimo coraz częstszego zwracania się w badaniach historycz-
nych ku wschodnim częściom kontynentu, na mapie wschod-
niej Europy pozostaje kilka białych plam. Dotyczy to państw 
nadbałtyckich i wschodniego sąsiada Niemiec, Polski, dla której 
– jak dotąd – nie sformułowano katalogu historycznych pytań 
o  podróżowanie. Brakuje także szeroko zakrojonego studium 
niemieckojęzycznych relacji z podróży po Polsce45. 

Niniejsza książka może się jednak odwołać do kilku prac, 
które pokazują polską perspektywę badawczą. W 1963 r. uka-
zała się w  Polsce antologia zawierająca relacje niemieckich, 
angielskich, francuskich i włoskich podróżnych o Polsce z końca 
XVIII w., a więc z czasów reform za panowania Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Ten zbiór tekstów podróżniczych, wydany 
i  opatrzony wstępem przez Wacława Zawadzkiego, stanowi 
niejako pierwszy przewodnik po najbardziej znanych relacjach 
podróżujących w  tym czasie oraz zawiera informacje o  typach 
i motywach podróżowania46. Trzeba też wspomnieć o wielu opra-
cowaniach Gerarda Koziełka na temat niemieckich wyobrażeń 
o Polsce i podróżach do tego kraju. Studia te koncentrują się na 
okresie reform za panowania Stanisława Augusta. Pod wzglę-
dem metody mamy do czynienia z reguły ze studium przypadku 
poszczególnych autorów47. Nazwiska autorów w pracy Koziełka 
pokrywają się w znacznej mierze z nazwiskami autorów relacji 
uwzględnionymi w  antologii Zawadzkiego. Koziełek podkre-
śla, że relacje z  podróży do Polski odzwierciedlają sprzeczny, 
ambiwalentny, ale w żadnym razie nie jednostronnie negatywny 
obraz Polski48.

44 Wolff, 1996, s. 356 n.
45 Z perspektywy francuskiej ostatnio zob. Marty, 2004.
46 Zawadzki, 1963. Bodaj najwcześniejszym niemieckim opracowaniem o litera-

turze polskiej, uwzględniającym również kilka relacji z podróży, jest: Arnold, 1900.
47 Koziełek, 1992; Koziełek, 1990a; Koziełek, 1990b. O obrazie Polski w litera-

turze zob. Polenbild der Deutschen, 1989.
48 Koziełek, 1992.
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Podobną wymowę mają opracowania Karola Obermanna, 
Dariusza Łukasiewicza i  Stanisława Salmonowicza, które 
w badaniach nad niemieckim postrzeganiem ziem polskich ok. 
1800 r. uwzględniają w części relacje podróżnicze oraz poddają 
analizie heterogeniczność i  zróżnicowanie dyskursu o  Polsce 
w  epoce oświecenia. Wspólne dla tych prac jest skupienie się 
na końcu XVIII w. – okresie wprowadzania reform i  epoce 
rozbiorów49.

Powstałe w niemieckim obszarze badawczym prace Hansa-
-Jürgena Bömelburga i Helgi Schultz poświęcone są Johannowi 
Georgowi Forsterowi i Johannowi Gottfriedowi Seumemu, dwóm 
znanym pisarzom podróżniczym doby oświecenia50. Schultz wska-
zuje na istniejące jeszcze luki w badaniach ewentualnych różnic 
regionalnych w obrazie Polski w obrębie Niemiec. Zwraca także 
uwagę na o  wiele bardziej sprzeczny i  ambiwalentny charak-
ter niemieckiego obrazu Polski w porównaniu z wyobrażeniem 
tego kraju i pozostałej Europy Wschodniej na zachodzie konty-
nentu. Według Schultz niemieckie postrzeganie Polski nie ma 
– z  przyczyny bezpośredniego sąsiedztwa i  bliskości – takiego 
konstrukcyjnego charakteru jak wykreowana przez Larry’ego 
Wolffa „mentalna mapa” Europy Wschodniej jako negatywnego 
antyobrazu Europy Zachodniej51. 

Zainteresowanie polskich badaczy późnego XVIII w. budził 
Johann Georg Forster jako domniemany autor określenia polni-
sche Wirtschaft. Przyglądając się źródłom tego stereotypu, uwy-
puklali przede wszystkim negatywne aspekty niemieckiego dys-
kursu o Polsce52. Natomiast jak dotąd nie powstały żadne prace 
zajmujące się okresem po 1795 r., czyli po trzecim rozbiorze 
Polski, które analizowałyby publikowane relacje z podróży po 
obszarach dawnej polsko-litewskiej republiki szlacheckiej w gra-
nicach z 1772 r. A przecież historia podróżowania do ziem daw-
nej Rzeczypospolitej nie kończy się na rozbiorach. Będzie o tym 
mowa w dalszej części pracy.

49 Obermann, 1954; Łukasiewicz, 1994; Salmonowicz, 1991; Salmonowicz, 
1993a.

50 Bömelburg, 1993; Bömelburg, 1998; Schultz, 1999.
51 Schultz, 1999, s. 30.
52 Salmonowicz, 1987; Salmonowicz, 1993b; Łukasiewicz, 1995; Łukasiewicz, 

1996; Koziełek, 1994. 
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W  szerszym kontekście badawczym dotyczącym niemiec-
kiego obrazu Polski w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX w., 
wychodzącym poza relacje z podróży, należy wskazać na prace 
Joachima Seepela, Henryka Kocója, Marka Jaroszewskiego 
i  Huberta Orłowskiego53. W  studiach tych relacje z  podróży 
odgrywają w  porównaniu z  innymi gatunkami źródeł jedynie 
rolę podrzędną. Prace Seepela, Kocója i Jaroszewskiego kon-
centrują się na „sprawie polskiej” i w związku z tym na wyda-
rzeniach politycznych w Polsce w początkach XIX w., przy czym 
centralną rolę odgrywa powstanie listopadowe. Baza źródłowa 
tych studiów, ze względu na wyznaczony punkt ciężkości, opiera 
się przede wszystkim na literaturze polskiej i źródłach dzienni-
karskich z okresu przedmarcowego54.

Hubert Orłowski natomiast zajmuje się genezą i rozwojem 
stereotypu polnische Wirtschaft w  bardzo szerokim przedziale 
czasowym, który sięga od okresu wczesnonowożytnego po XX w. 
Dla tego badacza topos ów jest istotnym, jeśli nie decydującym 
aspektem niemieckiego dyskursu o  Polsce, jak zresztą mówi 
o  tym podtytuł jego pracy. Opierając się na bardzo bogatym 
materiale i  bazując na źródłach literackich, dziennikarskich 
i  leksykalnych oraz na pojedynczych relacjach podróżniczych, 
autor przedstawia całą gamę dowodów na istnienie stereotypu 
polnische Wirtschaft i śledzi jego znaczenie od XVII do XX w. 
Topos ten występuje również w relacjach z podróży odbytych ok. 
1800 r., które Orłowski traktuje jako jeden z aspektów niezmien-
nie negatywnego niemieckiego postrzegania Polski. Krytycznej 
weryfi kacji tezy o dominacji negatywnego, odgraniczającego dys-
kursu dotyczącego Polski oraz pytaniu, czy relacje z  podróży 
z przełomu wieków mogą być zintegrowane z tym narodowym 
dyskursem, poświęcony jest głównie podrozdział III.3 niniejszej 
pracy, w którym – w perspektywie porównawczej – uwzględnione 
są wypowiedzi o Francji i Francuzach55.

Historia podróży do Francji, drugiej przestrzeni analizowanej 
w tej pracy, jest w porównaniu z Polską o wiele lepiej opracowana.

53 Seepel, 1967; Kocój, 1970; Kocój, 1980; Jaroszewski, 1992; Orłowski, 1996.
54 Na temat relacji podróżniczych zob. Seepel, 1967, s. 138–142; w kwestii za-

chodnioeuropejskiej perspektywy postrzegania Polski zob. też Wołoszyński, 1965; 
zob. też Zitzewitz, 1991 (praca oparta na ograniczonej bazie źródłowej).

55 Klauss, 1982; Strehl, 1982; Hofman, 1993; Łukasiewicz, 1996.
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Sabine Diezinger zbadała, w materiałowo bogatym artykule, nie-
mieckie relacje o Paryżu od drugiej połowy XVIII w. do rewolu-
cji56. W oparciu o szeroką bazę źródłową, która daje doskonały 
przegląd podróżujących w tym czasie do Paryża, autorka ukazuje 
możliwości widzenia tego miasta i analizuje różnorodne wątki 
przewijające się w relacjach. Jednak opracowanie to nie wychodzi 
poza wizerunek Paryża opisywany w  źródłach. Brakuje próby 
interpretacji, historycznego i  społecznego usystematyzowania 
źródeł oraz odniesień do samych autorów i  ich postrzegania 
samych siebie, co mogłyby wyjaśnić ich opinie i  interpretacje. 
Wobec decyzji odtworzenia sposobu postrzegania Paryża, silne 
skoncentrowanie się na stolicy rzutuje niewątpliwie na obraz 
Francji, prowincja tego kraju w ogóle się nie pojawia. 

Również Hans-Wolf Jäger zajmuje się w  swoim artykule 
obrazem Francji od XVIII w. do rewolucji57. Cytowane w nim 
źródła pokrywają się w znacznej mierze z wybranymi przez Die-
zinger. Śledząc wizerunek Francji, Jäger uwzględnia Paryż, ale 
też i prowincję, i próbuje głębiej analizować perspektywę obser-
wacji i postrzegania piszących podróżnych, choć z powodu nie-
wielkiego rozmiaru tego raczej eseistycznego artykułu analiza ta 
nie jest wyczerpująca i obejmuje zbyt małą grupę podróżujących. 

Poza wymienionymi pozycjami warto wspomnieć obszerną 
i bogatą materiałowo pracę na temat niemieckich podróżników 
we Francji w XVII i XVIII w., którą opublikował Thomas Gros-
ser58. Autor posłużył się w  zasadzie chronologiczną strukturą 
i zrekonstruował społeczno-historyczny rozwój podróży do Fran-
cji, która początkowo miała formę arystokratycznego podróżo-
wania będącego częścią Grand Tour, a  z  czasem przeobraziła 
się w  mieszczańską podróż edukacyjną59. W  swych badaniach 
autor uwzględnił zarówno horyzonty postrzegania wynikające 
z  różnych punktów widzenia oraz różnych form podróży i  ich 
motywów, jak i historyczną przemianę relacji z podróży, która 
staje się istotnym środkiem przekazu w oświeceniu60. Mimo że 
Grosser uwzględnia prowincję, to jednak centralnym punktem 

56 Diezinger, 1986.
57 Jäger, 1986. 
58 Grosser, 1989.
59 Na temat tego aspektu Grand Tour zob. Leibetseder, 2004.
60 Grosser, 1992.
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geografi cznym pracy jest Wersal i przede wszystkim Paryż. Jeśli 
chodzi o zakres czasowy pracy, to zawiera ona także obszerny 
rozdział poświęcony podróżowaniu podczas rewolucji. Autor 
podkreśla, że podróże odbywane w  tym przełomowym czasie 
oznaczają wyodrębnienie się specyfi cznego gatunku i stanowią 
wyłom w niemieckim obrazie Francji61. W niniejszej pracy teza 
o przełomie w niemieckim postrzeganiu Francji zostanie pod-
dana weryfi kacji poprzez wybór dłuższej przestrzeni czasowej, 
wykraczającej poza okres rewolucji. 

Poza analizą Grossera powstało wiele innych prac omawiają-
cych okres rewolucji, w tym Karstena Wittego, Helmuta  Peitscha, 
Wolfganga Griepa, Jörna Garbera i Alaina Ruiza, a także kilka 
studiów przypadku poszczególnych autorów, zawartych we wspo-
mnianych już tomach zbiorczych Griepa i Jägera62. Czasy rewo-
lucji należy zatem uznać za najintensywniej opracowany okres 
w przedziale między 1750 a 1850 r., w odniesieniu do wizerunku 
Francji. 

Dzięki wspomnianym pracom Diezinger, Jägera i Grossera 
oraz studiom nad podróżującymi w czasie rewolucji, okres do 
1800 r. jest dobrze zbadany i wyczerpująco opisany z  różnych 
punktów widzenia, choć obszary poza stolicą, małe miasta, pro-
wincja i społeczność wiejska pozostają daleko w tyle za Paryżem. 
W odniesieniu do pierwszej połowy XIX w. stan badań dotyczący 
Francji jest, podobnie jak w przypadku Polski, znacznie mniej 
wyczerpujący. Jedyną pracą zajmującą się obszerniej tym okre-
sem jest rozprawa doktorska Klary Kautz z 1957 r.63 Studium to 
przedstawia, w różnych aspektach, obraz Francji po 1800 r. na 
podstawie wielu relacji z podróży, listów i dzienników, ale nie 
sytuuje tego obrazu w  historycznym i  specyfi cznym dla epoki 
kontekście i prawie nie zajmuje się podróżującymi, motywami 
kierującymi nimi przy podejmowaniu decyzji o podróżach czy 
też kwestiami dotyczącymi postrzegania, przemian w obrazach 
obcych i  ich interpretacją. Z  tego też powodu praca oferuje 

61 Neue Impulse, 1999, s. 283. Na temat Francji zob. też Grosser, 1988; Grosser, 
1999.

62 Witte, 1971; Griep 1983; Grosser, 1991; Garber, 1992b; Ruiz, 1982; Demo-
kratisch-revolutionäre Literatur, 1975; Stephan, 1976; Stephan, 1986; Reiseliteratur, 
1987; Peitsch, 1989; Ruiz, 1991.

63 Kautz, 1957. W odniesieniu do okresu po 1800 r. zob. też Grosser, 1992.
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jedynie przegląd części materiałów źródłowych spośród relacji 
podróżniczy pierwszej połowy XIX w. 

Podsumowując stan badań, trzeba zauważyć, że intensywne 
badania nad podróżowaniem prowadzone w  ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach wyróżnia duża liczba pojedynczych studiów, 
nierzadko studiów przypadku odnoszących się do pojedynczych 
autorów. Ponadto prace te charakteryzuje skupienie na wyda-
rzeniach politycznych lub na krótszych, znaczących okresach, 
jak rewolucja francuska czy rozbiory Polski oraz zogniskowa-
nie – w przypadku Francji – na Paryżu. Bez wątpienia stolica 
odgrywała w praktyce podróżniczej ok. 1800 r. olbrzymią rolę. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że Paryż odbiegał pod względem wiel-
kości i znaczenia od większości miast europejskich, nawet tych 
dużych. Wraz z Londynem stanowił na przełomie XVIII i XIX w. 
niewątpliwy wyjątek w europejskiej urbanizacji. 

Zważywszy na stan badań, niniejsza praca abstrahuje w znacz-
nej mierze od centralnej roli metropolii nad Sekwaną, a także 
opracowanego już wyczerpująco obrazu Paryża oraz od intensyw-
nie eksplorowanej fazy rewolucji. Na zakończenie należy zwrócić 
uwagę na to, że historyczne badania podróży nie wypracowały 
dotąd katalogu pytań porównawczych64. Poza tym wszystkim, 
analiza sposobu postrzegania dwóch tak różnych regionów zmu-
sza do pewnego abstrahowania od zjawisk wyjątkowych, jak to 
ma miejsce w przypadku Paryża, aby móc dotrzeć do stosownych 
kategorii i jednostek porównania.

Przestrzeń czasowa, metoda i pojęcia

Wybrany przedział czasu od ok. 1750 do 1850 r. i związany 
z nim zakres badawczy oraz rozważania porównawcze nawiązują 
do heurystycznego modelu „czasu przejściowego” (Sattelzeit), 
jaki utrwalił się w historii pojęć65. Obrazy obcych i ich przemiany 
badane są w przedziale, który w tej koncepcji oznacza przejście 
od wczesnej epoki nowożytnej do epoki współczesności. Jed-
nocześnie chodzi tu o epokę niemieckiej i europejskiej historii, 
która obejmuje metamorfozę często opisywanego w oświeceniu 

64 Na temat Irlandii i Rosji zob. Witthoff, 1999.
65 Geschichtliche Grundbegriffe, 1972–1997, s. XV. 
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kosmopolityzmu w nasilające się myślenie w kategoriach naro-
dowych oraz we wczesne projekty i pomysły narodowościowe66.

W  odniesieniu do wybranej perspektywy czasowej także 
niniejsza praca stawia pytanie o przemiany, jakie dokonały się 
w  postrzeganiu i  opisywaniu w  niemieckojęzycznej literaturze 
podróżniczej dwóch różnorodnych krajów sąsiadujących z punktu 
widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kultural-
nego, uwypuklając okres wielokrotnie w historiografi i opisywanej 
fazy przejściowej ok. 1800 r.67 W  ten sposób możliwe będzie 
posłużenie się modelem „czasu przejściowego” w odniesieniu do 
literatury podróżniczej i przeanalizowanie relacji podróżniczych 
pod względem ewentualnych przełomów czy też faz przejścio-
wych od okresu nowożytnego do okresu współczesności lub też 
w odniesieniu do myślenia przednarodowego i tego – z biegiem 
czasu – nacechowanego bardziej narodowo.

W tej kwestii można postawić następujące pytanie: czy nie-
mieckojęzyczne relacje z podróży do Francji i Polski w końcu 
XVIII i  w  pierwszej połowie XIX w. ukazują zmianę z  uwa-
runkowanego społecznie, wyznaniowo i kulturowo postrzegania 
i opisywania w kierunku homogenicznego wizerunku i opisu obu 
sąsiadów. Próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie podejmuję 
przede wszystkim w rozdziałach poświęconych postrzeganiu gra-
nic, przestrzeni prowincjonalnej, kulturze miejskiej i przypisy-
waniu społecznościom charakterów narodowych68.

Poza koncepcją „okresu przejściowego” należy wskazać na 
dwa historyczne powody, dla których niniejsza analiza obrazów 
obcych została ograniczona bazą relacji z  podróży niewykra-
czających poza połowę XIX w. Pierwszy powód dotyczy relacji 
podróżniczych jako podstawy źródłowej. W  pierwszej części 
pracy wykazane zostanie, że gatunek ten osiągnął szczyt roz-
woju, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ok. 
1800 r. W XIX w., przede wszystkim od lat 30., klasyczne relacje 
z  podróży sukcesywnie zastępują doniesienia prasowe, relacje 
korespondentów, stając się miarodajnym źródłem, przekazu-
jącym szerokiemu kręgowi społecznemu informacje o obcych.

66 Frijhoff, 1999; Anderson, 1998, s. 13–15; Giesen, Junge, Kritschgau, 1996, 
s. 348.

67 Kaschuba, 1995, s. 104.
68 Zob. II.2, II.3, II.4, III.3.
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Drugi powód, skłaniający do ograniczenia przedziału cza-
sowego, znajduje swe uzasadnienie w praktyce podróżowania. 
Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i szybkim rozwojem 
sieci kolejowej, poczynając od lat 30., a szczególnie w latach 40., 
powstał nowy styl podróżowania i  w  związku z  tym inny spo-
sób postrzegania i opisywania rzeczywistości. Zanikła klasyczna 
forma podróży powozem pocztowym przez prowincję, która wio-
dła od stacji do stacji, od miasteczka do miasteczka. W konse-
kwencji ze sprawozdawczości podróżniczej znikać zaczęły opisy 
prowincji i mniejszych prowincjonalnych miast, które w bada-
niach relacjonowanych w niniejszej pracy zajmują ważne miejsce.

Czytając relacje z podróży nie jako źródła o przemierzanych 
i opisywanych regionach i krajach, lecz – jak już wcześniej zasu-
gerowano – jako źródła o autorach, rodzaj „niedobrowolnej kul-
turowej autoprezentacji [...] autora i jego publiczności w zwier-
ciadle tego «Innego»”69, niniejsza praca dąży przede wszystkim 
do ustalenia sposobu samopostrzegania się podróżujących, ich 
nastawień i obrazów samych siebie70.

Podążając za tezą Larry’ego Wolffa, że od czasu oświecenia 
wykształcił się podział Europy na Zachód i Wschód, a Wschód 
skrystalizował się bądź został wymyślony – w  normatywnym 
sensie – w  tekstach zachodnioeuropejskiego oświecenia jako 
rodzaj antycywilizacji wobec Zachodu71, rodzi się pytanie: gdzie 
wobec tego leżały Niemcy. Albo też formułując to inaczej, gdzie 
na tej dychotomicznej mapie Europy widzieli się podróżujący, 
opisujący swe wojaże po Francji i  Polsce, jeśli w  ogóle z  nie-
mieckiej perspektywy można potwierdzić istnienie owej mapy 
w odniesieniu do obu tych krajów. Gdzie umieszczali niemiec-
kojęzyczni podróżni samych siebie na tej normatywnie rozumia-
nej osi czasu między nowoczesnością na zachodzie kontynentu 
i domniemanym zacofaniem na wschodzie? Między cywilizacją 
i barbarzyństwem, między centrum a peryferiami? Gdzie wła-
ściwie przebiegały granice? Czy między Zachodem i Wschodem, 
regionem a narodem, miastem a prowincją, między protestanty-
zmem a katolicyzmem czy wedle granic społecznych?

69 Harbsmeier, 1982, s. 7.
70 Przykłady takiej interpretacji zob. Geyken, 2002; Hartog, 2001; Certeau, 2001, 

s. 215–249; Greenblatt, 1998.
71 Wolff, 1996, s. 4; pytanie to stawia też implicite Chaunu, 1997, s. 35 n.
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Jedną z cech logiki relacji podróżniczych, jak pisze Michael 
Harbsmeier, są zawsze powtarzające się „wewnętrzne podsta-
wowe wzorce przeciwstawiania «tu», «nas» i «ojczyzny» jakie-
muś «tam», «innym» i  «obcym»”72. Idąc za tym dychotomicz-
nym podstawowym wzorem w  tekstach podróżniczych, trzeba 
postawić pytanie o możliwość zmian w tym wzorze, który może 
być rozumiany za Reinhartem Koselleckiem jako „asymetryczne 
pojęcie przeciwne”. Podkreślają one zawsze kontrast i granicę 
separacji od innych73.

W  odniesieniu do badanego przedziału czasowego i  już 
wcześniej pobieżnie zarysowanego przejścia od kosmopolity-
zmu oświecenia do nasilonego – choć z pewnością nie wyłącznie 
– myślenia narodowego, od pierwszej połowy XIX w. nasuwa 
się pytanie o ewentualne przeobrażanie się stosowanych w tek-
stach podróżniczych mechanizmów wyłączania i odgraniczania 
w kategorie narodowe74. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o to, czy 
w „okresie przejściowym” ok. 1800 r. można zauważyć zmianę 
retoryki inności75 i  afi niczne przekształcenie stosowanych dla 
niej kategorii. Mogą to być kategorie społeczne, wyznaniowe, 
kulturowe, ekonomiczne, polityczne lub narodowe. Jeśli każda 
z epok wykształciła swoje „duchowe narzędzie”76, a formy myśle-
nia i odczuwania są zależne od czasu i kontekstu, to powstaje 
pytanie o zmieniające się sposoby myślenia, postrzegania i opisu, 
to znaczy konkretnie o te, które wykształciły się w niemiecko-
języcznej literaturze podróżniczej o  Francji i  Polsce między 
1750 a  1850  r., i  co ta zmiana może powiedzieć o  autorach 
tych tekstów77. 

W odniesieniu do wymienionych perspektyw i katalogu pytań 
dotyczących relacji podróżniczych, podjęto trzy wstępne założe-
nia, które winny być wyjaśnione.

Pierwsze dotyczy wykorzystania dużej liczby relacji podróżni-
czych jako źródła masowego. Jedynie zbadanie dostatecznej liczby 

72 Harbsmeier, 1982, s. 3.
73 Koselleck, 1995, s. 211–260.
74 Luhmann, 1996, s. 23 n., 43. Zastosowane przez Luhmanna pojęcia dla opi-

sania procesów wewnątrzspołecznych mogą być też z powodzeniem użyte w odnie-
sieniu do procesów międzyspołecznych w zakresie recepcji i odgraniczania.

75 Na temat terminu rhétorique de l’altéiré zob. Hartog, 2001, s. 331. 
76 Febvre, 1968, s. 141.
77 Chartier, 1998a, s. 35–38.
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tekstów i  ich autorów pozwala na sformułowanie wypowiedzi
o  kulturowym samopostrzeganiu się większej grupy podróżu-
jących, które sięgają poza studium przypadku78. W odniesieniu 
do badanej grupy podróżujących można w  ten sposób wysnuć 
wnioski na temat tendencji zmian fundamentalnych wzorców 
postrzegania i kategorii myślowych danej grupy społecznej, co 
jest przedmiotem pierwszej części pracy79.

Drugie założenie dotyczy wyboru przedziału czasowego. 
Dopiero badanie obejmujące dłuższy przedział umożliwia wycią-
ganie wniosków w zakresie ewentualnych przemian w obrazach 
samych siebie, które wpływają na sposób myślenia, a przez to 
postrzegania, oceniania i opisywania także obcych społeczeństw. 
Formułowanie pytań i  decyzje metodologiczne warunkują się 
wzajemnie. Wcześniej już stwierdzono, że wybór przedziału cza-
sowego, obejmującego okres od 1750 do 1850 r., odwołuje się do 
koncepcji „okresu przejściowego”. Poddanie badaniom takiego 
horyzontu czasowego jest świadomie neutralne w odniesieniu do 
historii politycznej czy też wydarzeń w makroskali. Jednocześnie 
lata 1750–1850 traktowane są jedynie jako orientacyjne ramy 
czasowe, nie zaś jako sztywne granice badanego okresu. 

Owa neutralność dotyczy zarówno wewnątrzniemieckiego 
kontekstu, jak i zewnętrznego kontekstu rozwoju historii Polski 
i Francji. Decyzja objęcia badaniem dłuższego okresu, którego 
granice czasowe są niezależne od wydarzeń, stwarza możliwość 
postawienia pytania, czy postrzeganie Francji i  Polski było 
zorientowane na daty przełomowe, czy raczej na wewnątrznie-
mieckie wydarzenia czy też długotrwałe procesy, jak np. prze-
miana obrazów samych siebie. Można także prześledzić, w jaki 
sposób zmieniał się dyskurs podróżniczy o obu sąsiadach.

Ewentualna koncentracja na wydarzeniach z lat 1772, 1789, 
1794/1795 czy 1830/1831, które zdominowały historię Fran-
cji i  Polski, narzucałaby implicite, że transformacja dyskursów 
i  postrzegania następowała w  powiązaniu z  datami wyda-
rzeń historycznych80. Relacje z  podróży znajdują się jednak

78 Na temat podziału relacji podróżniczych na serie w odniesieniu do historii 
mentalności zob. Harbsmeier, 1982, s. 8; o metodie ilościowej i podziale na serie 
zob. też Chartier, 1998a, s. 47 n.

79 Chartier, 1998a, s. 37. 
80 Tak np. w: Polenbild der Deutschen, 1989; Hofman, 1993.
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w nieustannym konfl ikcie między zewnętrznym odniesieniem do 
przemierzanego kraju a wewnętrznym kontekstem pochodzenia 
podróżującego oraz podlegają wzajemnemu oddziaływaniu spo-
łeczeństwa i tekstu81. W tym sensie wybór szerokiego przedziału 
czasowego i objęcie go latami 1750–1850 pełni funkcję heury-
styczną. Wyznaczenie na początku istotnych dat wydarzeń histo-
rycznych stwarza perspektywę, mogącą kierować uwagę jedynie 
na koniunkturalne oddziaływanie wewnętrznych wydarzeń, które 
wcale nie muszą wywoływać długotrwałych i głębokich przeło-
mów w obrazach obcych. 

Trzecia uwaga metodologiczna dotyczy wspomnianej już 
wcześniej decyzji o stawianiu pytań z perspektywy porównawczej. 
Kierowanie się w pracy explicite komparatystycznym założeniem 
i stawianie pytań porównawczych nie oznacza, że chodzi tu o kla-
syczne, ustrukturyzowane historycznie lub społeczno-historycznie 
porównanie. Przedmiotem analizy są w niniejszej pracy jednostki, 
którymi mogą być narody, regiony, miasta, instytucje lub warstwy 
społeczne82. Nie chodzi bowiem o porównanie Francji z Polską 
czy też poszczególnych aspektów obu krajów. Chodzi o porówna-
nie postrzegania tych dwóch regionów z niemieckiej perspektywy 
i oddziaływanie zwrotne na autora. 

Przy tym perspektywa porównawcza pełni jednocześnie funk-
cję heurystyczną i analityczną83. Heurystyczną w tym sensie, że 
podejmowana jest próba powiązania, w perspektywie niemieckich 
podróżujących, dwóch na pierwszy rzut oka strukturalnie bardzo 
różnych przestrzeni, aby wyłuskać podobieństwa i różnice. Ponie-
waż w historiografi i Francja i Polska pod wieloma względami są 
niezwykle heterogenicznie opisane – hasłowo można tu wymie-
nić różnice w zurbanizowaniu, społecznej stratyfi kacji, rozwoju 
świadomości narodowej czy też ekonomii – w centrum zaintere-
sowania znajdą się ewentualne podobieństwa lub paralele, które 
mimo faktycznych różnic zostały opisane przez podróżujących. 
Jeśli postrzeganie współczesnych traktuje się poważnie jako kate-
gorię analityczną, to właśnie przede wszystkim podobieństwa 
w opisach mogą zadać kłam zwyczajowym kategoriom historio-

81 LaCapra, 1988, s. 59.
82 Haupt, Kocka, 1996, s. 24, 29–31; Kaelble, 1999; Osterhammel, 1996.
83 Haupt, Kocka, 1996, s. 12 n.
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grafi cznym jak Europa Wschodnia i Zachodnia, nowoczesność 
i zacofanie lub też centrum i peryferie.

Jednocześnie porównanie sposobu postrzegania Francji i Pol-
ski przez podróżujących pełni funkcję analityczną84. Dotyczy to 
kategorii odmienności, a więc pytania o funkcjonowanie i współ-
oddziaływanie obrazów samych siebie i obcych oraz o przemiany 
w społecznych, kulturowych, wyznaniowych czy też narodowych 
stereotypach, które zaznaczają się w relacjach i są za ich pośred-
nictwem przekazywane. Jedynie poprzez porównanie, co należy 
rozumieć jako pogląd reprezentowany w niniejszej pracy, mogą 
być formułowane właściwe wnioski w odniesieniu do katalogu 
pytań dotyczących odmienności. W przeciwieństwie do jedno-
stronnych badań obrazów obcych i postrzegania – np. niemiec-
kiego obrazu Polski, w sposób, jaki bada go Hubert Orłowski, 
niemieckiego obrazu Francji czy też zachodnioeuropejskiej 
perspektywy ujmującej jakoby zacofaną wschodnią część kon-
tynentu, jak to ma miejsce u Larry’ego Wolffa – perspektywa 
porównawcza pozwala na zweryfi kowanie i ewentualną relaty-
wizację rzekomo specyfi cznie narodowych dyskursów i obrazów 
obcych oraz przeciwieństw między Wschodem i Zachodem. Moż-
liwe do zidentyfi kowania poprzez porównanie podobieństwa 
w postrzeganiu Francji i Polski są wreszcie tym, co w odniesieniu 
do autorów pozwala na wyciąganie wniosków o nich samych, ich 
tożsamości i obrazach samych siebie85. 

Na koniec wypada krótko odnieść się do centralnego pojęcia 
„postrzegania”, którym posługuje się niniejsza analiza. Jak to 
sformułowano w  pytaniach przewodnich, przedmiotem bada-
nia jest postrzeganie Francji i Polski z perspektywy niemieckich 
podróżników. Percepcja współczesnych i stosowane przez nich 
społeczne, ekonomiczne, kulturalne, wyznaniowe, regionalne 
czy też narodowe kryteria poznania i opisywania są traktowane 
jako kategoria analityczna86. Jako taka może ona stać w sprzecz-
ności z przyjętymi powszechnie kategoriami, jak naród i region, 

84 Kaelble, 1999, s. 49–55.
85 Burke, 1992, s. 25. Nawiązując do Hartmuta Kaelblego, można w tym kon-

tekście mówić o „rozumiejącym porównaniu”, w którym metoda komparatystyczna 
pozwala na zrozumienie sposobu funkcjonowania i przemian w obrazach obcych; 
Kaelble, 1999, s. 64–70.

86 Schmale, 2001.
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Wschód i Zachód, i ich normatywnymi implikacjami, jak zaco-
fanie i nowoczesność, peryferie i centrum.

Pojęcie „postrzegania” jest zapożyczone z etnologii i opisu 
etnografi cznego. Bliskość tych dyscyplin oraz odnoszenie rela-
cji podróżniczych do autorów i traktowanie gatunku literatury 
podróżniczej jako aspektu szerszego społecznego dyskursu 
rodzi pewne wątpliwości. Pojęcie to sugeruje bowiem bezpo-
średni dostęp do realności i jej wierne odzwierciedlenie w akcie 
widzenia i opisywania przez etnologa87. Rzeczywiście wiele relacji 
podróżniczych do ok. 1800 r. daje się odczytywać jako opisy 
etnografi czne lub protoetnografi czne, o  czym będzie jeszcze 
mowa w  drugiej części pracy. Jest to uzasadnione, ponieważ 
w  ówczesnych pismach apodemicznych, które teoretycznie 
instruowały o  podróżowaniu i  podawały dotyczące go reguły 
oglądu i  opisywania, wymaga się od podróżnika bezpośred-
niego rejestrowania zdarzeń88. Na podstawie tych pierwszych 
notatek, zawierających bezpośrednie wrażenia były później 
opracowywane i  przygotowywane do opublikowania relacje 
z podróży. W akt tworzenia i opracowywania relacji podróżni-
czej wpisuje się problem bezpośredniego przeniesienia koncepcji 
postrzegania. 

Relacje z podróży nie są tym samym co postrzeganie i bez-
pośrednie odwzorowanie rzeczywistości. Są konstruowanymi, 
literackimi tekstami, które funkcjonują w przestrzeni współcze-
snych debat i dyskursów, i pozostają jednocześnie pod ich wpły-
wem89. Autorzy, ich sposób widzenia i postrzegania, określony 
jest także wrażeniami z  lektur, które służyły do przygotowa-
nia się do podróży, a także do weryfi kacji późniejszych opisów. 
Tym kompleksowym i  wielowarstwowym splotem: bezpośred-
niego postrzegania podróżujących, prefi guratywnego myślenia, 
wewnętrznych reguł gatunku, relacji między społeczeństwem 
własnym a  zamieszkującym przemierzany region i  wpływem 
współczesnego dyskursu na kształt relacji, zajmuje się rozdział 
poświęcony lekturom i wiedzy ogólnej90.

87 Laplantine, 1996, s. 15–17; Leiris, 1997, s. 87 n.; Geertz, 1999, s. 10.
88 Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 31, s. 327; o bliskości opisu podróż-

niczego i etnografi i zob. Kaschuba, 1999, s. 31 n.
89 Mills, 1991, s. 68 n., 71.
90 Grossir, 2001; Moussa, 2001.
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Decyzja o posłużeniu się kategorią postrzegania jest, mimo 
przytoczonych zastrzeżeń, uzasadniona przyjętymi tu zało-
żeniami interpretacyjnymi. Przedstawiony sposób odczytywa-
nia relacji podróżniczych podąża za interpretacją, która mie-
ści się między bezpośrednim odwzorowaniem rzeczywistości 
a  czystym, immanentnym tekstowo dyskursem. Naiwna inter-
pretacja relacji podróżniczych jako bezpośredniego przekazu 
i prostego uszeregowania obrazów rzeczywistości oznaczałaby, 
jak słusznie zauważył Jürgen Osterhammel, „powrót do przed-
krytycznego piśmiennictwa historycznego”, które roztrwoni-
łoby rozpoznania i  interpretacje analizy tekstów i  dyskursów, 
dokonanych za Michaelem Foucault i  Edwardem W. Saidem. 
Innym, ekstremalnym sposobem interpretacji byłby „dyskurs 
autystyczny”, który jest niezdolny „do dialogu z  innymi kultu-
rami” i byłby niczym innym jak tylko tekstem, dopuszczającym 
wyłącznie wypowiedzi na temat autora i  jego usytuowania we 
współczesnym kontekście91.

W zastosowanej w tej pracy pośredniej drodze interpretacyj-
nej między naiwnym odczytywaniem a „dyskursem autystycznym” 
lub też „solipsystycznym opisem”, koncepcja postrzegania służy 
odgraniczaniu obu wymienionych sposobów odczytywania tekstu. 
Dzięki temu interpretacyjna warstwa postrzegania odpowiada 
modelowi kontekstualizacji i elastyczności w pojęciu dyskursu. 
Oznacza to, że nie skorzystano z  dyskursywno-analitycznego 
modelu, który u Saida opiera się na sztywnym i niepodlegają-
cym zmianom pojęciu dyskursu, ani z literacko zorientowanego 
New Historicism Stephena Greenblatta, które podobnie jak 
Orientalism Saida nie rozróżnia między fi kcyjną i autentyczną 
relacją. W podejściu zastosowanym w niniejszej pracy oddzie-
lone zostały źródła relacjonujące rzeczywiście odbyte podróże od 
fi kcji literackiej. W odniesieniu do kategorii dyskursu przyjęto 
założenie możliwości przemiany92. W tym sensie pojęcie postrze-
gania wysunięte jest na plan pierwszy, choć za każdym razem 

91 Osterhammel, 1998, s. 21–23, 26 n.; Osterhammel, 1995, s. 105.
92 Raphael, 1996, s. 169 n.; Toews, 1987, s. 886, 891 n. Jako przykłady posłu-

giwania się na równi kontekstualizowanym i zmiennym pojęciem dyskursu należy 
wymienić: Schmidt, 1997; Schultz, 1999; Hulme, 1986; Mills, 1991; Pratt, 1992; 
Spurr, 1993. Na temat krytycznej oceny Saida i jego pojęcia dyskursu w odniesieniu 
do opisów podróży zob. Mills, 1999, s. 119 n.; LaCapra, 1988, s. 84.
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trzeba je odnosić do najróżniejszych dyskursywnych zależności, 
w kontekście których winno się rozpatrywać postrzeganie i opis 
podróżujących.

Źródła

Jak już zaznaczono, termin „relacja z  podróży” przyjął się 
szeroko, zarówno w  kulturoznawczo uprawianym literaturo-
znawstwie, jak i w historycznych badaniach nad podróżami. Jako 
określenie gatunku termin ten oznacza „językowe przedstawie-
nie rzeczywistej podróży”93. Leżące u podstaw niniejszej pracy 
niemieckojęzyczne relacje o Francji i Polsce odpowiadają temu 
kryterium. Chodzi bowiem o opublikowane relacje z faktycznie 
odbytych podróży, które opierają się na własnych poglądach 
podróżników. Przeważająca część relacji została opublikowana 
w stosunkowo krótkim czasie po podróży, często nie dłużej niż 
dwa do czterech lat po jej odbyciu. Jedynie niewielka liczba 
relacji ukazała się później i  z  wyraźnym dystansem do samej 
podróży. W  nielicznych przypadkach posłużono się relacjami 
wydanymi pośmiertnie. Relacje ukazywały się najczęściej w for-
mie książkowej, niektóre w  formie artykułów przygotowanych 
dla ówczesnych czasopism.

Najistotniejszymi zastosowanymi w pracy kryteriami doboru 
relacji podróżniczych było przedstawienie autentycznej podróży 
i wydanie jej drukiem. W związku z tym wyłączono archiwalia i rela-
cje z podróży, które zostały sporządzone na potrzeby wewnętrzne, 
prywatne, nie do użytku publicznego, np. tylko dla rodziny czy do 
celów dyplomatycznych bądź prowadzenia interesów. Ponadto 
wykluczone zostały fi kcyjne relacje podróżnicze. Takie ograni-
czenie uzasadnione jest zarówno pragmatycznie, jak i treściowo.

Zastosowaną metodę uzasadnia dążenie do możliwie szero-
kiego i  reprezentatywnego opracowania gatunku źródłowego, 
jakim jest niemieckojęzyczna relacja z podróży do Francji i Polski 
w okresie od 1750 do 1850 r. Pełne opracowanie nie jest możliwe, 
nawet gdyby ograniczyć się do relacji stricte podróżniczej. W odnie-
sieniu do Francji znaleziono aż 352 relacje, a  w  odniesieniu

93 Reisebericht, 1989, s. 9.
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do Polski – 11694. Przytoczone dane nie mogą być trakto-
wane jako kompletne. Są efektem bibliografi cznej kwerendy 
w  Staats bibliothek Berlin, Landesbiliothek Eutin, Saats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen, Herzog-August-Bibliothek 
Wolfenbüttel, Staatsbibliothek Wien. Uwzględnione zostały 
tytuły, które opisują Francję w  granicach z  1789 r. i  Rzecz-
pospolitą w  granicach z  1772 r. Podana liczba relacji dotyczy 
wyłącznie autorów niemieckojęzycznych. Nie uwzględniono 
tłumaczeń na język niemiecki. Kryterium języka niemieckiego 
uwzględnia w  niektórych przypadkach autorów pochodzących 
z  regionów spoza ziem niemieckich lub austriackich, którzy 
w chwili odbywania podróży lub publikowania relacji mieszkali 
w Niemczech. 

Decyzja ograniczenia się do opublikowanych, autentycznych 
relacji z  podróży, a  więc z  pominięciem archiwaliów, podyk-
towana była względami treściowymi, wynikającymi z kryteriów 
jawności i  upubliczniania. W  odniesieniu do XVIII i  jeszcze 
początku XIX w. relacje z podróży stanowiły główne źródło prze-
kazu społecznego obrazu obcych, o czym będzie jeszcze mowa 
w pierwszym rozdziale pracy95. Rozwój i zmiany tych obrazów 
stanowią centralny punkt badania porównawczego. Trzeba kry-
tycznie zadać pytanie, którzy autorzy przekazują jakie obrazy za 
pośrednictwem relacji z podróży.

Ponieważ odnaleziono łącznie 468 relacji o Francji i Polsce, 
konieczne było dokonanie reprezentatywnego wyboru. Został 
on przeprowadzony na podstawie statystyki z uwzględnieniem 
wysokości nakładów w przedziale czasowym od 1750 do 1850 r., 
aby w  ten sposób zapewnić możliwie równomierne rozłożenie 
materiałów według cyklów publikacyjnych. Nie uwzględniono 
poza tym innych kryteriów, jak poziom literacki czy treściowe 
punkty ciężkości.

Struktura pracy

Wymienione powyżej kryteria badawcze – analiza grupy auto-
rów pod względem ich społecznego, zawodowego, wyznaniowego 

94 Zob. I.2.
95 Zob. I.3.
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i  geografi cznego pochodzenia oraz cykle publikacyjne – wraz 
z próbą odpowiedzi na pytania o wiedzę wstępną autorów, opinię 
publiczną i recepcję relacji podróżniczych wypełniają pierwszy 
rozdział pracy. Kończy go porównanie praktyki podróżniczej we 
Francji i w Polsce. 

Przedmiotem drugiego rozdziału są różne aspekty przestrzeni 
i podróży. Pierwszy podrozdział bada wyimaginowane mapy Pół-
nocy i Południa, Wschodu i Zachodu, na których współcześni 
kreślili swoje cele podróży. Z  tym wiąże się pytanie o  formy 
postrzegania i opisywania granic. Przestrzeń wiejska i społecz-
ność wiejska, istotne aspekty przedindustrialnej Europy, zostały 
opisane w trzecim podrozdziale. Czwarty natomiast ukazuje mia-
sta jako właściwy cel podróżników. Oprócz wielkich metropolii, 
jak Londyn czy Paryż, perspektywa porównawcza uwzględnia 
przede wszystkim opisy mniejszych i  średnich miast oraz ich 
charakterystycznego rytmu ok. 1800 r.

Rozdział trzeci poświęcony jest socjalnym, społeczno-poli-
tycznym i narodowych aspektom postrzegania Francji i Polski. 
W  pierwszym podrozdziale uwaga przybyszów z  końca epoki 
ancien régime zwrócona jest ku dworom w Wersalu i w Warsza-
wie. Drugi podrozdział zajmuje się ocenami społecznych i rewo-
lucyjnych przełomów w  obu krajach w  latach 90. XVIII i  30. 
XIX w. Ostatni podrozdział zajmuje się kwestią kontynuacji, 
przemianą i porównywalnością obrazów obcych w odniesieniu do 
przypisywanych Francuzom i Polakom charakterów narodowych. 
Wzorce postrzegania i opisu w tych trzech aspektach są odnie-
sione do obrazu samego siebie podróżujących jako płaszczyzna 
interpretacyjna obrazów obcych. 

*   *   *

Niniejsza książka jest nieco zmienioną wersją rozprawy dok-
torskiej, którą obroniłem w październiku 2003 r. na Technische 
Universität Berlin i Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Kiedy 
jako zwieńczenie wieloletniego projektu badawczego praca dok-
torska ukazuje się w formie książkowej, na jej okładce widnieje 
nazwisko autora. W  rzeczywistości jest jednak tak, że wiele 
innych osób przyczyniło się do udanego rezultatu wieloletniej 
pracy. W  każdym razie tak było w  moim przypadku. Dlatego 
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też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wnieśli 
istotny wkład w powstanie tej książki.

Szczególne podziękowanie jestem winien Etienne’owi 
 François, promotorowi niniejszej pracy, który pod koniec 1999 r. 
przejął opiekę nad tym projektem badawczym. Zapewnił mi 
szeroką samodzielność naukową, jak też – w  odpowiednich 
momentach – wnikliwe zainteresowanie i motywację do dalszej 
pracy. Jego zaangażowanie i  fascynacja tematem sprawiły, że 
podczas długiej drogi do obrony pracy nigdy nie pojawiło się 
u mnie zwątpienie. Jemu też wreszcie zawdzięczam wyróżnienie 
nagrodą berlińskich szkół wyższych Tiburtius-Preis, do której 
zgłosił moją pracę.

Claude Michaud, jako promotor ze strony francuskiej, przez 
cały czas z wielkim entuzjazmem potrafi ł skrócić dystans między 
Paryżem i Berlinem. Wiele się nauczyłem podczas naszych roz-
mów, nie tylko o podróżowaniu. Niemiecko-francuska procedura 
dysertacyjna pozwoliła mi poznać Jean-Clémenta Martina, który 
jako recenzent krytycznie analizował moją pracę. 

Serdecznie podziękowania kieruję również do dyrektorów 
Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas (ZVGE) 
w Berlinie: Manfreda Hildermeiera, Harmuta Kaelblego, Jür-
gena Kocki i Holma Sundhaussena za wspaniałomyślne wspar-
cie poprzez przyznanie stypendium doktorskiego. Wdzięczność 
winien jestem nie tylko za udzielenie pomocy fi nansowej, ale 
także za stworzenie – wraz ze współpracownikami, których 
chciałbym tu wymienić: Arndem Bauerkämperem, Christophem 
Conradem, Heike Emmrich i Philippem Therem – doskonałej, 
fachowej i przyjaznej atmosfery do pracy oraz niesłychanie twór-
czego zaplecza intelektualnego.

Poza tym wiele skorzystałem z pomysłów i uwag krytycznych 
stypendystów ZVGE. W pamięci zachowam wspólne wieczory 
i kulinarne fascynacje Azerbejdżanem, Anglią, Francją, Japonią, 
Włochami i  Polską, w  których uczestniczyli Manuel Borutta, 
Winson Chu, Ingo Eser, Jörn Grünewald i Regina Vogel. Decy-
dujące dla powodzenia tej pracy było wspaniałomyślne wsparcie 
ze strony Niemieckiego Instytutu Historycznego w Paryżu. Za 
gościnne przyjęcie dziękuję dyrektorowi Instytutu, Wernerowi 
Paraviciniemu.
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Wydanie pracy drukiem było możliwe dzięki wsparciu udzie-
lonemu przez Deutsche Forschungsgemeinschaft i Geschwister 
Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften. 

W ostatniej fazie przygotowania książki niezastąpiona była 
pomoc, której udzielili mi: Anja Badziag, Heike Emmrich, Uta 
Firnhaber, Claire Gantet, Susanne Schwarz i Martin Aust. Dzię-
kuję im za wszelkie uwagi i korekty. Nancy Wegner sporządziła 
profesjonalny indeks. Niezapomniane pozostaną częste i długie 
spotkania, podczas których musiałem w  przyspieszonym tem-
pie tłumaczyć Christophowi Albrechtowi, prawnikowi, zawiłości 
mojego projektu. 

Last but not least pragnę wyrazić wdzięczność mojej Rodzi-
nie. Dziękuję Rodzicom za wieloletnie uczestniczenie w moich 
zainteresowaniach i wspaniałomyślne wsparcie w różnych kwe-
stiach, które były dla pracy decydujące. Kristinie dziękuję za 
dodawanie zapału, motywacji i jeszcze czegoś więcej. Ale przede 
wszystkim jestem jej wdzięczny za niezliczone rozmowy, podczas 
których zawsze motywowała mnie do jasnego i  zrozumiałego 
stawiania problemów i pytań w pracy nad podróżami odbywa-
nymi ok. 1800 r. Często nie było to łatwe, zważywszy, że jest ona 
krytyczną przedstawicielką nauk przyrodniczych, ale było nader 
owocne. Konradowi dziękuję za to, że poczekał, kiedy byliśmy na 
ostatniej prostej słowa końcowego i ciąży. Hjalmar dziękuję za 
to, że była i jest. Im, moim Rodzicom i mojej Rodzinie poświę-
cam tę książkę.
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1. Pasażerowie – literacka elita

Przegląd fi lologicznie i  historycznie zorientowanych badań 
podróży wykazał, że poszczególni autorzy i  relacje stoją nie-
rzadko w centrum studiów przypadku. Natomiast badania nad 
większą grupą podróżujących stanowią, jak dotąd, raczej wyją-
tek1. Niezbędna jest jednak grupowa analiza biografi czna podró-
żujących, dokonana pod względem społecznym, regionalnym, 
wyznaniowym i zawodowym, jeśli chce się odnieść do autorów 
różne aspekty postrzegania i przypisywania obcości. Zostanie to 
przedstawione w trzeciej części pracy, aby umożliwić wyjaśnienie 
związków między obrazem obcości i obrazem własnym. Zbliże-
nie się do profi lu grupowego autorów relacji podróżniczych jest 
przedmiotem następnego podrozdziału2.

Pochodzenie społeczne i profesja

Dotychczasowe badania wielokrotnie wykazały, że społeczny 
profi l podróżujących czy też pisarzy-podróżników uległ w XVIII w. 
zmianie, której nie można pominąć. Jak dotąd okres ok. 1750 r. 
jest opisywany jako czas społecznej zmiany wyznaczników. O ile 
w  okresie wczesnonowożytnym aż do ok.  połowy XVIII w. 
podróżująca szlachta stanowiła istotną, jeśli nie dominującą,

1 Knopper, 1992; Schmidt, 1997.
2 Podstawą podejmowanych tu rozważań są dane zawarte w  aneksie: Wykaz 

podróżników. 

Rozdział I

Podróżowanie – podmioty i praktyka
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część podróżujących, to najpóźniej od drugiej połowy XVIII w. 
podróże i ich literacka spuścizna nabierają coraz bardziej miesz-
czańskiego charakteru3.

W  ten ogólny obraz wpisuje się też przegląd społecznego 
profi lu podróżnych przemierzających Francję i  Polskę, którzy 
w  dziesięcioleciach przed i  po 1800 r. odwiedzili oba kraje. 
Przeważającą część podróżujących należy zaliczyć do średniego 
stanu mieszczańskiego. Mniejszą grupę stanowiła szlachta, wśród 
której większość nosiła tytuł barona, jak np. Friedrich Justinian 
von Günderode czy Kaspar Heinrich von Sierstorpff. W  gru-
pie tej były też osoby właśnie nobilitowane. Ponieważ podró-
żujący ci nie wywodzili się z długiej, wielopokoleniowej trady-
cji szlacheckiej, można się spodziewać, że środowiskowo i pod 
względem habitusu byli bliżsi mieszczaństwu niż tradycji wyż-
szej szlachty. Takie założenie wydaje się potwierdzać np. postać 
Johanna Wilhelma von Archenholtza. Pochodzący bowiem 
z hanowerskiej rodziny szlacheckiej Archenholtz posługiwał się 
jako pisarz, historyk i wydawca wzorcami przypisywanymi raczej 
mieszczaństwu4.

Jeśli uznać trójstanowe społeczeństwo, składające się z kleru, 
szlachty i mieszczaństwa, jako podstawę podziału społecznego, to 
w odniesieniu do praktyki podróżowania i pisania o tym zdecydo-
wanie dominują szeroko pojęte warstwy mieszczańskie. Wyższe 
warstwy szlachty są wśród piszących podróżujących nieobecne. 
Teksty podróżnicze, których autorami byli tradycyjni mieszczanie, 
uprawiający rzemiosło lub należący do niższych warstw społecz-
nych, zachowały się jedynie w bardzo nielicznych przypadkach5. 
Poza pojedynczymi wyjątkami również kler nie był w  tej dzie-
dzinie reprezentowany. Do tej nielicznej grupy należał Martin 
Gerbert, opat w opactwie St. Blasien w Schwarzwaldzie, który 

3 Beyrer, 1985, s. 103–143; Grosser, 1989, s. 36–54, 62–81, 90–102; Grosser, 
1999; Jacobs, 1995, s. 17 n.

4 Pojęcia „środowisko” (milieu) i „habitus” zostały zapożyczone z prac Pierre’a 
Bourdieu i służą w dalszej części pracy do opisu kulturowych cech mieszczaństwa 
i  niższych warstw szlacheckich, implikujących poza granicą społeczną kategorie 
takie jak mieszczaństwo i  szlachta; zob. Bourdieu, 2000, s. 18, 277–279, 405. Na 
temat mieszczaństwa i  szlachty zob. Frevert, 1989, s. 280–284; Kaschuba, 1995, 
s. 98–103; Mosse, 1995.

5 Riedel, 1938. Autorem relacji z podróży, która ukazała się pośmiertnie, był 
czeladnik tkactwa lnianego Benjamin Riedel.
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w 1759 r. udał się w podróż do Francji6. Na ile szlachta i miesz-
czaństwo mogą być taktowane jako kategorie społecznego zróż-
nicowania, ukazać może jedynie przegląd profesji podróżujących.

Po pierwsze, uwagę zwraca fakt, że – poza kilkoma wyjąt-
kami – wszyscy podróżujący mieli wykształcenie uniwersytec-
kie, potwierdzone dyplomami. Dominującymi dziedzinami 
były nauki prawnicze i administracyjne oraz studia teologiczne, 
fi lologiczne i  historyczne. Dotyczy to również przedstawicieli 
niższej warstwy szlachty, wśród których tylko nieliczni nie mieli 
w swej biografi i okresu ukierunkowanej edukacji uniwersytec-
kiej, a jedynym ich wyróżnikiem było posiadanie majątku ziem-
skiego7. Pod tym względem obie grupy, które można traktować 
jako główne społeczne źródła podróżujących, niewiele się od 
siebie różniły8.

Z faktu, że przeważająca część podróżujących miała wykształ-
cenie uniwersyteckie wynika kolejny, a mianowicie, że podróżu-
jący do Francji czy Polski stanowili stosunkowo homogeniczną 
grupę. Z reguły, po ukończeniu studiów, wykonywali przez wiele 
lat jakiś zawód. Dopiero osiągnąwszy pewną pozycję w  zawo-
dzie, dysponując odpowiednimi środkami fi nansowymi i  cza-
sem, udawali się w kosztowne, wielotygodniowe, czasem nawet 
wielomiesięczne podróże, które później opisywali9. Inną grupą 
byli podróżujący młodzi szlachcice i  patrycjusze, udający się 
w  wojaże bezpośrednio po zakończeniu typowego dla danego 
stanu wykształcenia, a więc w stosunkowo młodym wieku, nie-
rzadko mając poniżej 20 lat. Zatem badaną w  pracy, bardzo 
homogeniczną grupę odróżnia od powyższej znacznie starszy 
wiek10. Przeważająca część udawała się w podróż do Francji lub 
Polski, mając blisko 40 lub nieco więcej lat. 

Wielu spośród wykształconych i mających pozycję w zawo-
dzie podróżujących było członkami stowarzyszeń lub akademii 
naukowych. Dotyczy to m.in. Johanna Bernoullego, matematyka

6 Gerbert, 1767.
7 Do takich należał Johann Daniel Ferdinand Neigebaur.
8 Frevert, 1989, s. 265–271, 280–284; nt. składu społecznego środowisk studenc-

kich zob. Wehler, 1996a, t. 1, s. 298.
9 Kaschuba, 1995, s. 123.

10 Na temat podróży zagranicznych młodej szlachty zob. Treue, 1953; Grosser, 
1989, s. 36–54.
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i  astronoma oraz Johanna Jakoba Ferbera, mineraloga oraz 
badacza gór. Obaj byli członkami Preussische Akademie der 
Wissenschaften. Ferber był ponadto członkiem stowarzyszeń 
upraw rolnych we Florencji i Vicenzie oraz Gesellschaft Natur-
forschender Freunde zu Berlin. Natomiast pochodzący ze Śląska 
historyk literatury Karl Friedrich Flögel należał do Gesellschaft 
der Freunde der schönen Wissenschaften w Halle. Johann Georg 
Forster był członkiem Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. Takie przykłady można by mnożyć.

Ten wyróżnik akademickiego wykształcenia oraz często 
powtarzający się wzorzec partycypacji w  obywatelsko-społecz-
nych strukturach, jak stowarzyszenia czy akademie, warunkuje 
następną kolektywną cechę, a mianowicie miejską socjalizację. 
Albowiem z  powodu kształcenia się i  wykonywania zawodu 
ludzie ci spędzali istotną część swego życia w średnich i dużych 
niemieckich, a niekiedy w zagranicznych, miastach11.

Ustalenie jasnego profi lu zawodowego w  odniesieniu do 
tej grupy wykształconych, nierzadko mających ambicje literac-
kie i  pochodzących ze środowiska miejskiego podróżujących, 
napotyka pewne trudności. Studia prawnicze, fi lologiczne czy 
też teologiczne niekoniecznie bowiem oznaczały działalność na 
tym samym polu zawodowym. Ponadto grupę piszących podróż-
ników wyróżniała dość powszechna mobilność zawodowa. I to 
tak dalece, że mało któremu z nich można by przypisać tylko 
jeden zawód. Johann Christian Fick np. zaczął na początku lat 
80. XVIII w. studia teologiczne i medyczne w Erlangen. Mean-
dry jego kariery zawodowej i wieloletni pobyt w Anglii sprawiły, 
że jako samouk-fi lolog angielski został w latach 90. nauczycie-
lem języka angielskiego w  jednym z  gimnazjów w  Erlangen. 
Ponadto działał jako tłumacz, przekładając na język niemiecki 
wiele dzieł, m.in. relację z podróży Arthura Younga. Wreszcie 
w 1797 r. został powołany na stanowisko profesora na Uniwer-
sytecie w Erlangen. Choć owa zmienność wykonywanych profe-
sji dotyczy wielu innych podróżników-pisarzy, to jednak da się 
wyłowić kilka wzorców profesyjnych, które charakteryzują grupę 
podróżujących do Francji i Polski. 

11 Na temat stowarzyszeń i zrzeszania się jako istotnej cechy mieszczaństwa zob. 
Frevert, 1989, s. 271–275; Kaschuba, 1995, s. 103–109.
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Z  powodu wzrostu zapotrzebowania w  drugiej połowie 
XVIII w. na personel administracyjny znaczna część podróżni-
ków mających za sobą studia prawnicze trafi ła do różnych zawo-
dów administracyjnych. Nierzadko należeli oni do wówczas jesz-
cze tworzącej się elity urzędniczej, która oferowała ambitnemu 
mieszczaństwu, ale też i niższym warstwom szlacheckim, szansę 
awansu. I tak np. Christian Ulrich Detlev Eggers, który studiował 
w Kilonii, Lipsku, Halle i Getyndze prawo i naukę o państwie, 
przeszedł drogę od profesora prawa i kameralistyki po karierę 
urzędnika państwowego w Kopenhadze i Wiedniu. W okresie 
swej urzędniczej kariery, która zakończyła się stanowiskiem nad-
prezydenta Szlezwika-Holsztynu w Kilonii, Eggers – pozostający 
pod wpływem idei fi zjokratycznych – w znaczący sposób przyczy-
nił się do sformułowania argumentacji przemawiającej za uwłasz-
czeniem chłopów w Szlezwiku-Holsztynie. Również znany praw-
nik Gerhard Anton von Halem, który odbył w 1790 r. podróż do 
rewolucyjnej Francji, przeszedł typową drogę kariery w olden-
burskiej służbie administracyjnej, będąc asesorem, radcą kance-
laryjnym i dyrektorem urzędu sprawiedliwości w Oldenburgu12.

W odniesieniu do omawianej grupy znaczący udział w profi lu 
zawodowym miały, poza profesjami prawniczo-administracyjnym, 
także stanowiska dydaktyczne. Należały do nich zawody nauczy-
cieli domowych, które wykonywano zwykle tylko przejściowo, 
nauczycieli gimnazjalnych oraz profesorów uniwersyteckich. Nie-
którzy, jak wspomniany Karl Friedrich Flögel, przeszli całą drogę 
kariery dydaktycznej. Najpierw był, w latach 50. XVIII w., nauczy-
cielem domowym u różnych rodzin na Śląsku, następnie został 
w 1761 r. nauczycielem we Wrocławiu, potem w śląskim Jaworze 
i  wreszcie w  1774 r. profesorem fi lozofi i Akademii Rycerskiej 
w Legnicy. Spektrum przedmiotów nauczanych przez pracują-
cych w zawodzie nauczycielskim rozciągało się od fi lologii przez 
historię i geografi ę po teologię, nauki przyrodnicze i ekonomię. 
Niektórzy studiowali nawet tak egzotyczne kierunki jak orien-
talistyka, np. Joseph Hager czy pochodzący z Saksonii Johann 
Heinrich Möller. Trzeba jednak zaznaczyć, że kierunki fi lolo-
giczno-historyczne występowały znacznie częściej niż inne dys-
cypliny. Wypada w tym miejscu wymienić przede wszystkim dzia-

12 Na temat ścieżek kariery urzędniczej zob. Frevert, 1989, s. 269 n.
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łających na poziomie akademickim historyków, np. w Kurlandii: 
Joachima Christopha Friedricha Schulza i Ernsta Moritza Arndta 
oraz Johanna Heinricha Möllera czy Johanna Georga Kohla.

Prawnicy i  zajmujący się dydaktyką stanowili łącznie naj-
większą grupę wśród podróżujących. Wyraźnie mniej liczna była 
grupa obejmująca inne zawody, przede wszystkim naukowców 
nieuprawiających dydaktyki. Należało do niej kilku medyków. 
Jednym z nich był osobisty lekarz księcia Sachsen-Gotha, Johann 
Friedrich Carl Grimm, który na początku lat 70. XVIII w. podró-
żował do Francji, Anglii i  Niderlandów13. Do tej grupy nale-
żał również Johann Nepomuk Hunczovsky. Ten pochodzący 
z Moraw chirurg był później profesorem w Wiedniu i w 1783 r. 
opublikował relację z podróży edukacyjnej do Paryża i Londynu, 
gdzie w latach 1777–1780 dokształcał się w różnych instytucjach 
i szpitalach14. Z kolei Jacob Christian Gottlieb Schaeffer towa-
rzyszył w 1788 r. w podróży do Francji, Włoch i Anglii dwóm 
synom z rodziny Thurn und Taxis, na dworze której był zatrud-
niony jako osobisty lekarz15. Może mniej Schaeffer, który podró-
żował nie tylko jako lekarz, lecz jednocześnie pełniąc funkcję 
ochmistrza dworu, ale z pewnością przykłady Grimma i Hunczo-
vsky’ego pokazują, że podróże obu medyków służyły dokształ-
ceniu. W odniesieniu do Polski brak jest przykładów podróży 
podejmowanych w celu poszerzenia wiedzy medycznej. Pocho-
dzący ze Śląska lekarz Johann Joseph Kausch, który podróżował 
po Polsce w latach 90. XVIII w., nic nie pisał w swych relacjach 
o możliwości kształcenia medycznego, ani o żadnych instytucjach 
społecznych, lecz ogólnie o Polsce.

O  ile medyków przyciągały znane instytucje przede wszyst-
kim we Francji, o  tyle Polska była atrakcyjna dla naukowców 
z innych dyscyplin. Dotyczyło to głównie podróżnych mających 
wykształcenie w  dziedzinie nauk przyrodniczych i  ekonomicz-
nych, wśród nich mineralogów, geologów, geografów i naukow-
ców zajmujących się górnictwem. I  tak przykładowo Johann 
Jakob Ferber, mineralog i  specjalista od górnictwa, z  pocho-
dzenia Szwed, który działał głównie w Berlinie, podróżował po 

13 Grimm, 1775. 
14 Hunczovsky, 1783.
15 Schaeffer, 1794.
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całej Europie w celach badawczych, a do Polski przywiodło go 
m.in. zainteresowanie problematyką techniki górniczej16. Johann 
Philipp von Carosi podróżował po Polsce w latach 1778–1780, 
pełniąc funkcję zarządcy górnictwa w Rzeczypospolitej. Pozosta-
wił szczegółowe sprawozdania nie tylko z zakresu górnictwa, ale 
też i topografi i Polski pod względem uwarunkowań naturalnych 
i geologicznych17. Poza Grimmem, Hunczovskym, Carosim i Fer-
berem do grupy naukowców należy zaliczyć również Johanna 
Georga Forstera. Co prawda nie miał on fachowego wykształce-
nia, był raczej samoukiem, który wiedzę zdobywał, towarzysząc 
w  podróżach swemu ojcu, jednak został najpierw profesorem 
w Kassel, a od 1784 r. – profesorem w Wilnie. W odróżnieniu 
od pozostałych wymienionych, jego opisy z podróży po Francji 
– Ansichten vom Niederrhein i Parisische Umrisse – nie pozostają 
w żadnym związku z zawodem, lecz odnoszą się do aktualnych 
wydarzeń politycznych. Podobnie jest w przypadku wspomnia-
nego już lekarza Johanna Josepha Kauscha i  jego społeczno-
-politycznego opisu Polski z lat 90. XVIII w. Zawód i treść opi-
sów z podróży – ilustrują to przykłady Forstera i Kauscha – nie 
musiały być w jakikolwiek sposób od siebie uzależnione. 

Wśród podróżujących było kilku wojskowych. Wśród podró-
żujących „nie z  wyboru” po Francji wymienić należy Karla 
Andreasa von Boguslawskiego i Heinricha Gottfrieda von Bret-
schneidera, który służył w Saksonii, Prusach i Nassau, a wśród 
tych, którzy podróżowali do Polski, Friedricha Nufera i Helmuta 
von Moltkego18.

Wymienione dotychczas zawody były blisko związane z apa-
ratem państwowym, przez co wymagały pewnej lojalności, 
a w niektórych przypadkach nawet posłuszeństwa. Dotyczy to 
także lekarzy, Grimma i Schaeffera, których pozycja związana 
była z rodem Sachsen-Gotha czy też Thurn und Taxis. Ten fakt 
„upaństwowienia i akademickości inteligencji”19, który dotyczył 
przeważającej części podróżujących, będzie dalej przedmiotem 
treściowej analizy relacji z  podróży po Francji i  Polsce. Poza 

16 Ferber, 1804.
17 Carosi, 1781–1784.
18 Bretschneider, 1817; Boguslawski, 1809; Nufer, 1795; Moltke, 1832; Polni-

sche Insurrektionskrieg, 1797.
19 Wehler, 1996a, t. 1, s. 212; Frevert, 1989, s. 269.
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zawodami związanymi z  funkcjonowaniem państwa występuje 
niewielka liczba podróżujących wykonujących wolne zawody. 
Należą do nich artyści, jak malarz Daniel Chodowiecki, Johann 
Friedrich Baumann i Harro Harring, aktor Franz Wallner oraz 
pojedynczy kupcy20. 

Ostatnią grupę podróżujących można określić mianem litera-
tów i publicystów. Prawie wszyscy są określeni w biografi ach jako 
pisarze. Ekspansywny rozwój rynku księgarskiego w  ostatniej 
tercji XVIII w. stworzył szerokie pole dla działalności literac-
kiej21. Abstrahując od nielicznych wyjątków, piszący podróżnicy 
partycypowali w różny sposób w kształtowaniu szerokiej opinii 
publicznej. Tym bardziej że mało który podróżujący publikował 
jedynie relacje z  podróży po Polsce czy Francji. Wspomniany 
wcześniej Johann Christian Fick wydał ponad czterdzieści publi-
kacji. Obejmują one relacje z podróży, podręcznik o podróżo-
waniu, wiele tłumaczeń oraz literaturę fachową z zakresu języka 
angielskiego. Nie wszystkim jednak autorom udało się opubliko-
wać tak wiele tytułów. Mimo to dla całej omawianej grupy podró-
żujących charakterystyczna jest nierzadko bardzo intensywna 
działalność pisarska, niezwiązana z faktem wykonywania jakiegoś 
zawodu. Poza relacjami z podróży autorzy publikowali literaturę 
związaną z ich profesją, w tej grupie najczęściej w formie rozpraw 
w zakresie nauk przyrodniczych, fi lologicznych oraz ogólnohisto-
rycznych. Ale też literatura odgrywała wielką rolę. Wielu dziś już 
prawie nieznanych pisarzy pisało dramaty, lirykę lub powieści. 
Marie Sophie von La Roche i jej powieść epistolarna Geschichte 
des Fräuleins von Sternheim z  1776 r. należała do najbardziej 
znanych. Inni, jak Johann Joseph Kausch, byli znani jako pisa-
rze co najwyżej na poziomie lokalnym. Jednak niemal wszyscy 
badani w  tej pracy podróżnicy wpisują się w model działalno-
ści literackiej, niezależnie od tego, czy została ona uwieńczona 
sukcesem tylko ówcześnie, czy – jak to ma miejsce w nielicznych 
przypadkach – jej powodzenie utrzymuje się do dziś.

Rozwijająca się coraz bardziej opinia publiczna i rynek księ-
garski zapewniały jedynie małemu kręgowi literatów i publicy-
stów dochody, które uwalniałyby ich od wykonywania innych 

20 Chodowiecki, 1923; Baumann, 1803; Harring, 1831b; Wallner, 1845.
21 Wittmann, 1991, s. 147.
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zawodów22. Większość, jak opisano wyżej, wykonywała swój 
zawód i dopiero w drugiej kolejności poświęcała się pisarstwu. 
Do grupy piszących, dla których twórczość literacka była głów-
nym zawodem, należało kilku wybitnych wydawców i  publicy-
stów tego okresu. Był wśród nich Johann Erich Biester, wydawca 
„Berlinische Monatsschrift”. W miesięczniku tym ukazały się też 
w latach 1791–1793 jako kontynuacja jego Briefe über Polen und 
Preußen23. Również Joachim Heinrich Campe opublikował swoje 
Briefe aus Paris po raz pierwszy w 1790 r. w wydawanym przez 
siebie „Braunschweigischer Journal”, dopiero później ukazały 
się one w  formie książkowej24. Wrażenia z podróży do Paryża 
w  1791 r. Johanna Wilhelma von Archenholtza wydrukowane 
zostały w jego czasopiśmie „Minerva”25. 

Inni podróżnicy publikowali w mniej znanych wydawnictwach 
albo jako wydawcy nierzadko krótko istniejących periodyków. Na 
przykład Harro Harring wydawał wychodzące przez krótki czas 
w Strasburgu czasopismo „Das constitutionelle Deutschland”. 
Jeszcze inni podróżnicy-pisarze byli z różną częstotliwością publi-
cystami lub dziennikarzami w rozmaitych żurnalach, dla których 
dostarczali różnego rodzaju teksty. August Ludwig von Rochau 
pisał od początku lat 30. XVIII w. dla kilku gazet i czasopism, 
a przez pewien czas był redaktorem „Constitutionelle Zeitung” 
w Berlinie. Johann Georg Kohl, który później stał się znanym 
pisarzem-podróżnikiem, pracował początkowo dla wychodzącego 
w Cotta „Morgenblatt”, a później dla augsburskiej „Allgemeine 
Zeitung”. Także i tu nieliczni wymienieni mogą być traktowani 
jedynie jako reprezentanci znacznie większej grupy, w tym innych 
znanych literatów i publicystów, jak Karl Gutzkow i mniej od 
niego znany, wspomniany już wcześniej prawnik i kameralista 
Christian Ulrich Detlev Eggers, który pisał dla różnych czasopism.

Do listy wydawców wypada dołączyć nazwisko Friedri-
cha Nicolaia. Za sprawą jego Beschreibung einer Reise durch 
Deutschland und die Schweiz, która ukazywała się sukcesyw-
nie w  latach 80. XVIII w., razem w dwunastu tomach, należał 
do najbardziej znanych pisarzy-podróżników w  czasie, kiedy 

22 Tamże, s. 147 n.
23 Biester, 1791–1793.
24 Campe, 1977.
25 Archenholtz, 1792.



54

Nie Zachód, nie Wschód

wydana przez niego wcześniej w  latach 70. powieść Sebaldus 
Nothanker była już literackim sukcesem. Jednocześnie reda-
gowana przez niego „Allgemeine Deutsche Bibliothek” była 
najważniejszym organem recenzującym współczesną literaturę, 
w której z kolei omawiana była duża liczba relacji z podróży. Co 
prawda Nicolai nie należy do kręgu podróżujących do Francji 
i  Polski, ale poprzez tę znaną postać społeczeństwa oświece-
niowego można prześledzić ścisły związek istniejący ok. 1800 r. 
między podróżowaniem, literaturą podróżniczą, publicystyką 
i  opinią publiczną. Tę ostatnią kształtował łatwy do zidentyfi -
kowania krąg literackiej elity pisarzy, wydawców i publicystów, 
do których zaliczali się podróżujący do Francji i  Polski. Ich 
wzorce wykształcenia, profesji, działalność literacka i  wresz-
cie praktyka podróżowania odpowiadają typowi reprezentanta 
republiki uczonych i  środowiska oświecających ok. 1800 r.26

Homogeniczność i struktura tej grupy, określonej jako elita 
literacko-publicystyczna, uwydatnia się poza Nicolaiem poprzez 
działalności jeszcze dwóch znanych uczonych, matematyka 
i przyrodnika z Berlina Johanna Bernoullego oraz pracującego 
w Mitawie profesora historii Joachima Schulza. Obu ich łączy nie 
tylko fakt bycia podróżnikiem piszącym o Polsce, ale jednocze-
śnie to, że obaj byli wydawcami znanych zbiorów podróżniczych. 
Bernoulli wydał w latach 1781–1784 16-tomowy zbiór Sammlung 
kurzer Reisebeschreibungen27, a Schulz – w  latach 1786–1792 – 
Neue Quartalschrift zum Unterricht und zur Unterhaltung aus 
neuesten und besten Reisebeschreibungen gezogen28. Poza własnymi 
relacjami z podróży wydane przez nich zbiory przyczyniły się do 
upowszechnienia relacji podróżniczych, ukazywały się bowiem 
w przekładach, w postaci wyciągów, przedruków i wznowień.

Do grupy autorów mających ambicje literackie należeli wresz-
cie tacy podróżnicy-pisarze, którzy w ramach głównego zajęcia 
próbowali zdobyć na rozwijającym się rynku księgarskim mają-
tek, publikując literaturę podróżniczą, tym bardziej że rósł na nią 
popyt. Do tej grupy należał Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, 
który w latach 20. i 30. XIX w. publikował relacje z podróży po 

26 Charakterystyka republiki uczonych zob. Dülmen, 1996. 
27 Johann Bernoulli’s Sammlung, 1781–1787.
28 Neue Quartalsschrift, 1786–1792.
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Polsce, francuskim Limousin i Sycylii, a  także książki podróż-
nicze o  Włoszech, Anglii i  Grecji. Wyrazem możliwości skal-
kulowanego zarabiania pieniędzy na literaturze podróżniczej 
jest podpisana w 1830 r. przez Neigebaura umowa z wydawcą, 
której przedmiotem było napisanie relacji z podróży po Polsce, 
Węgrzech i Grecji. Umowa została zawarta jeszcze przed roz-
poczęciem wyprawy. W tej sprawie Neigebaur pisał: „Jednakże 
to podróżowanie ma mi teraz coś dać. Dlatego opis podróży! 
Lipski wydawca ma mi dać 10 tys. talarów i ani grosza mniej”29.

Neigebaur, ziemianin, napisał później otwarcie, że pilnie 
potrzebował dodatkowych dochodów i  ostatecznie otrzymał 
połowę żądanej kwoty. Czy rzeczywiście doszło do wypłace-
nia takiej sumy, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej przypadek 
Neigebaura wskazuje na pojawienie się pewnego zjawiska na 
literackim rynku w  pierwszej połowie XIX w., mianowicie na 
możliwości zarabiania pieniędzy przez pisarzy, ale też i podróż-
ników. Przykładem literackiego i fi nansowego sukcesu mogą 
być relacje z podróży księcia Hermana von Pückler-Muskaua30. 
Do grupy tej zaliczyć trzeba też Johanna Georga Kohla, który 
w latach 40. i 50. XIX w. opublikował blisko dwadzieścia relacji 
z podróży, opisujących Rosję, Polskę, Austrię, Irlandię, Anglię, 
Niemcy, Danię, USA i Kanadę. Co prawda ten rodowity bre-
meńczyk, działający jako geograf, historyk i bibliotekarz, miał 
także inne źródła dochodów, ale popularność gatunku, do któ-
rego należały jego bardzo chętnie czytane relacje, musiała mu 
przysporzyć niemałych dodatkowych dochodów31.

Do grupy podróżników-pisarzy należały również kobiety. 
Zważywszy na ograniczone możliwości kształcenia i uprawiania 
zawodu, rynek księgarski i literatura podróżnicza stwarzały im 
pewne, choć ograniczone możliwości zarobkowania32. Uwarun-
kowania biografi czne sprawiły, że Marie Sophie von La Roche 
i Johanna Schopenhauer były po śmierci swych mężów zdane na 
zarobkowanie poprzez pisarstwo. Obie należały, obok Idy Hahn-
-Hahn, Fanny Lewald czy Friederike Brun, do grona  najbardziej 
znanych pisarek podróżniczych swych czasów. Wśród literacko 

29 Neigebaur, 1839, s. 4.
30 Pückler-Muskau, 1835. Na temat Pückler-Muskaua zob. Fischer, 2002.
31 Kohl, 1841.
32 Scheitler, 1999, s. 90–99.
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udzielających się kobiet Sophie La Roche jest najbardziej 
podobna do kolegów, mężczyzn, którzy byli jednocześnie auto-
rami, pisarzami podróżniczymi i publicystami. Autorka stała się 
znana dzięki swej pierwszej powieści epistolarnej i w latach 80. 
XVIII w. wydawała skierowane do kobiecej publiczności czaso-
pismo „Pomona für Teutschland Töchter”. Podobnie jak później 
Campe czy Archenholtz, opublikowała w  1783 r. we własnym 
czasopiśmie relacje z podróży po Anglii, Francji i Włoszech33. 
Później, w latach 80. ukazały się jej relacje w formie książkowej, 
gdzie opisywała Szwajcarię, Francję i Anglię.

Pochodzenie geografi czne i wyznaniowe

Podróżnicy posiadali najczęściej wykształcenie uniwersytec-
kie i działali w środowiskach urzędniczych, nauczycielskich lub 
jako naukowcy czy pisarze i niemal bez wyjątku wywodzili się ze 
środowisk miejskich. Nawet jeśli nie urodzili się w mniejszym czy 
większym mieście, to jednak w miastach spędzili z reguły istotną 
część swego życia, ucząc się lub realizując zawodowo. 

Spośród miast uniwersyteckich żadne nie wyróżniało się 
w  sposób szczególny jako ośrodek kształtujący przyszłych 
podróżników-pisarzy, choć warto podkreślić rolę uniwersytetów 
w Halle, Getyndze i Jenie. Często chęć studiowania wiodła mło-
dych ludzi do Lipska, Królewca, Heidelbergu, Tybingi, Drezna i – 
od przełomu 1807 i 1808 r. – do Berlina. Uwagę zwraca fakt, że 
ok. 1800 r. wśród uniwersytetów, które były dość równomiernie 
rozmieszczone na katolickich i protestanckich obszarach kraju, 
dominujące jako ośrodki kształcenia były północnoniemieckie 
uniwersytety protestanckie34. Studiowanie na jednej, katolickiej 
uczelni stanowiło wyjątek, tak jak to miało miejsce w przypadku 
studiów teologicznych i prawniczych Franza Krattera, który uczył 
się w Wiedniu.

Przyporządkowanie jakiejś większej grupy pisarzy podróżni-
czych do jednego miejsca albo charakterystycznego regionu wydaje 
się niemożliwe. Już sama mobilność zawodowa sprawia, że wielu 
podróżników nie można łączyć ani z jednym regionem, ani z kon-

33 „Pomona für Teutschlands Töchter” 1783–1784, 1, 1783, t. 1, z. 4, s. 323–376 
(o Anglii), z. 2, s. 131–165 (o Francji), z. 6, s. 515–547 (o Włoszech).

34 Wehler, 1996a, t. 1, s. 292 n.
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kretnym miastem jako najważniejszym czy decydującym miejscem 
socjalizacji. Ponadto podróżnicy byli zbyt szeroko i w różnorodny 
sposób rozrzuceni na całym obszarze kraju. Popularnym celem 
podróży była przede wszystkim Francja. Jej atrakcyjność przy-
ciągała podróżnych ze wszystkich ziem Rzeszy i nie wydaje się, 
aby któryś z regionów Niemiec wyróżniał się w tym względzie.

Można jednak zauważyć pewne tendencje, jeśli chodzi o geo-
grafi ę. Otóż daje się wyodrębnić obszary, z których w czasach 
ok. 1800 r. nie pochodził żaden albo prawie żaden podróżnik. 
Biorąc za podstawę granice Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
z 1789 r., okazuje się, że żaden ze znalezionych w niniejszej pracy 
podróżników publikujących swe relacje z podróży nie pochodził 
z ziem austriackich. Jedynie pochodzący z Moraw Hunczovsky 
działał przez dłuższy czas po zakończeniu studiów jako medyk 
w Wiedniu. Niereprezentowane są ponadto Bawaria oraz arcy-
biskupstwa Kolonii, Trewiru i Moguncji. Trzeba jednak w  tym 
miejscu zaznaczyć, że brak publikacji podróżników pochodzących 
z wymienionych terenów nie musi oznaczać, że podróżowanie 
nie było w tych regionach popularne. Jednak w kontekście prak-
tyki podróżniczej i  publikowania dla szerszego kręgu odbior-
ców znaczącym jest fakt, że kilka regionów Cesarstwa było pod 
tym względem marginalnych lub w ogóle niereprezentowanych. 
W tym kontekście równie wiele mówiący jest fakt, że były regiony 
wyraźnie silniej reprezentowane.

Nie analizując poszczególnych obszarów poszatkowanej ok. 
1800 r. Rzeszy, trzeba zauważyć, że gros podróżników pochodziło 
z północnoniemieckich, protestanckich terenów. Duża ich część 
wywodziła się z terytorium monarchii Hohenzollernów, a więc 
z ziem brandenbursko-pruskich, Śląska oraz Prus Zachodnich 
i Wschodnich. Ponadto wielu podróżników pochodziło z obsza-
rów saskich i hanowerskich. Pewna grupa podróżników repre-
zentowała niewielkie regiony, jak Szlezwik, Holsztyn, Meklem-
burgia czy Oldenburg. Jeśli chodzi o  południowe Niemcy, to 
kilku podróżników pochodziło z Badenii i miast takich jak Spira,
np. Heinrich Sander czy Sophie La Roche. 

Choć nie da się wyznaczyć geografi cznego centrum, to jednak 
wyraźnie rysuje się podział na północ i  południe. Podróżnicy, 
i można to uznać za ogólny wniosek, pochodzili raczej z prote-
stanckich obszarów północnych i wschodnich. W obrębie tego 
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jeszcze bardzo rozległego obszaru istniała swoista koncentracja 
w dwóch literackich i publicystycznych centrach – Berlinie i Lip-
sku, co wynika z  pochodzenia podróżników z  grup ceniących 
wykształcenie.

W ten obraz grupy protestanckich podróżników wpisują się 
też, choć nieliczni, podróżnicy, którzy pochodzili spoza ziem 
Rzeszy, ale z  powodu swego wykształcenia, preferencji kultu-
rowych i  języka, w  którym pisali, winni być zaliczeni do nie-
mieckojęzycznych pisarzy podróżniczych. Mowa o pochodzącym 
ze Szwajcarii ewangeliku reformowanym Johannie Bernoullim, 
Johannie Georgu Sulzerze i  Johannie Georgu Fischu oraz 
o rodowitym Szwedzie i protestancie Johannie Jakobie Ferberze.

W kwestii regionalnej i jednocześnie wyznaniowej topografi i 
podróżników-pisarzy szczególne cechy wykazuje geografi czne 
pochodzenie podróżujących po Polsce. Część niemieckojęzycz-
nych podróżników po Polsce nie pochodziła bowiem z obszarów 
niemieckich w granicach z 1806 r. czy też z terytoriów Związku 
Niemieckiego po 1815 r., lecz z  obszarów leżących wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku, częściowo zasiedlonych przez Niemców, uro-
dzonych w  polskich niegdyś Prusach lub Prusach Zachodnich 
po pierwszym rozbiorze Polski, z  Pomorza Gdańskiego, Prus 
Wschodnich i Kurlandii. Pochodzili z takich miast jak Gdańsk, 
Elbląg, Królewiec, Ryga, Mitawa, Kłajpeda lub z ich okolic. Nie-
rzadko podróżowali ze swych ojczystych regionów na Zachód 
właśnie przez Polskę. Innymi słowy Polska nie zawsze była celem 
podróży, a poza tym nie były to podróże z zachodu na wschód. 
Zatem dla niektórych podróżników-pisarzy Polska była raczej 
krajem tranzytowym niż docelowym. Dotyczy to np. Agnes 
Sophie Schwarz i  Elizy von der Recke, Augusta von Behra, 
Josepha Hagera czy też Christiana Gottlieba.

Podróżujący ci byli często rodzinnie lub zawodowo powiązani 
z tymi regionami i miastami, a związki te były powodem podróży 
z Niemiec przez Polskę. Pochodzący z Gdańska artysta Daniel 
Chodowiecki, który spędził w tym hanzeatyckim mieście pierwsze 
siedemnaście lat swego życia, a  późniejsza kariera zawodowa 
zawiodła go do Berlina, utrzymywał stosunki z pozostałą w Pol-
sce rodziną35.

35 Chodowiecki, 1923. 
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Z Ełku w Prusach Wschodnich pochodził np. pisarz Ludwig 
von Baczko. Podjęta przez niego w 1798 r. podróż, opisana póź-
niej w Reise durch einen Theil Preußens, powiodła go z Królewca 
przez Frombork, Elbląg, Malbork do Golubia niedaleko Torunia, 
gdzie objął majątek ziemski nadany mu przez pruskiego króla 
Fryderyka Wilhelma II36. 

Wielu podróżników pochodziło z Księstwa Kurlandii. Wśród 
nich Eliza von der Recke, córka hrabiego Johanna Friedricha 
von Medema i przyrodnia siostra księżnej kurlandzkiej Doroty 
de Talleyrand-Périgord, która zapisała się jako wielka mecenaska 
sztuki i literatury. Znana w swych czasach poetka i pisarka Eliza 
von der Recke odbyła w  okresie między lipcem 1784 i  lutym 
1786 r., wspólnie ze swą przyjaciółką Agnes Sophie Schwarz, 
córką kurlandzkiego pastora Gottlieba Beckera, długą podróż. 
Trasa wiodła do Karlsbadu i Bad Brückenau, gdzie obie panie 
zatrzymały się na dłużej. Potem kontynuowały podróż, przyby-
wając do Berlina, Drezna, Weimaru, Hamburga i kilku innych 
niemieckich miast. Przeżycia z tej podróży opisała Agnes Sophie 
Schwarz w Briefe einer Curländerinn, gdzie zawarła wspomnienia 
ze spotkań z wielkimi postaciami literatury niemieckiej tamtych 
czasów, m.in. z  Johannem Wolfgangem Goethem, Johannem 
Joachimem Christophem Bodem, Friedrichem Gottliebem Klop-
stockiem i Christophem Friedrichem Nicolaiem37.

Joachim Christoph Friedrich Schulz urodzony w  1762 r. 
w  Magdeburgu, a  od 1791 r. profesor historii w  gimnazjum 
w Mitawie, podróżował w latach 90. dwukrotnie – do i przez Pol-
skę. Pierwsza wyprawa odbyta między wrześniem 1791 a czerw-
cem 1792 r. zawiodła go do Warszawy, gdzie jako wysłannik 
miasta Mitawy brał udział w obradach Sejmu Wielkiego. Druga 
podróż przez Polskę miała miejsce w latach 1793–1794 w związku 
z wyprawą do Włoch. Wrażenia z obu podróży spisał w Reise eines 
Liefl änders, opublikowanej po raz pierwszy w latach 1795–1796.

Postaci Schulza, ale też Elizy von der Recke i Agnes Sophie 
Schwarz unaoczniają pewne cechy nie bez znaczenia dla tej grupy 
podróżników ok. 1800 r. i muszą być uwzględnione w analizie 
podróży i literatury ich dotyczącej. Generalnie charakterystyczne 

36 Baczko, 1800, t. 2, s. 3 n.
37 Schwarz, 1791.
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dla tej grupy jest to, że odwiedzali oni Polskę nie jako egzo-
tyczny i obcy kraj leżący na peryferiach Europy i europejskiej 
praktyki podróżowania38. Sami bowiem pochodzili z obszarów 
położonych na skraju Europy i najprawdopodobniej znali sąsied-
nie regiony z  wcześniejszych, krótszych podróży. Udawali się 
do Polski z  powodu jej bliskości i  opisywali ją z  perspektywy 
i doświadczenia bezpośredniego sąsiada. 

Na przykładzie Schulza rodzi się pytanie o  narodowe lub 
też państwowe pochodzenie autorów. Sporządzone przez nich 
relacje spisane są po niemiecku, a więc w ich języku ojczystym, 
wobec czego trzeba je zaliczyć do niemieckojęzycznych relacji 
z podróży. Jednak z perspektywy państwowo-politycznej mogą 
być traktowane jako relacje polskie, w przypadku Schulza zaś 
rosyjskie. Zamieszkały w Księstwie Kurlandii Schulz podróżo-
wał w  jako poddany Rzeczypospolitej w pewnym sensie przez 
terytorium swojego, a nie zupełnie obcego państwa. Księstwo 
pozostawało bowiem do 1795 r. lennem Rzeczypospolitej. 
Dopiero w wyniku trzeciego rozbioru Polski Kurlandia została 
przyłączona do Rosji39. Zatem w  momencie spisywania rela-
cji z  podróży w  1795 r. jej autor był już poddanym rosyjskim. 
Poprzez zmianę przynależności dawnego księstwa i wobec tego 
również poddanych, albo używając nowoczesnego języka, obywa-
teli – Schulz wielokrotnie sam siebie określał jako „rosyjskiego 
poddanego”40 – podróż przez Polskę stała się, niejako wtórnie, 
podróżą przez obce terytorium. Również Recke i Schwarz były 
w chwili podróżowania w latach 80. z powodu lennego statusu 
Księstwa Kurlandii pośrednio poddanymi Rzeczypospolitej. 

Poza niemieckimi Bałtami i  podróżnikami pochodzącymi 
z  obu części Prus do omawianej grupy należy włączyć rów-
nież podróżnych ze Śląska. Z  polsko-niemieckiego pograni-
cza, mieszanego wyznaniowo i językowo, pochodził np. Johann 
Joseph Kausch. Pochodzący z Lwówka Śląskiego lekarz i pisarz

38 North, 1991; Internal Peripheries, 1991.
39 Na temat autonomicznego statusu Kurlandii w Rzeczypospolitej i o jej ludno-

ści zob. Thaden, 1984, s. 51, 96 n. Schulz należał do niemieckojęzycznej mniejszości 
zamieszkującej nadbałtyckie prowincje Infl ant, Estonii i Kurlandii. Mniejszość ta 
liczyła w połowie XVIII w. ok. 125 tys. osób, natomiast łączna liczba mieszkańców 
wynosiła ok. 1,6 mln; zob. też Davies, 1981–1982, t. 2, s. 81 n.

40 Schulz, 1996, s. 16.
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opublikował w latach 90. XVIII w. relacje podróżnicze o Polsce, 
Śląsku i Czechach, m.in. Nachrichten über Polen41. Jeszcze inni 
podróżnicy, jak Franz Katter i  Alphonse Heinrich Traunpaur 
d’Ophanie, relacjonują z wewnętrznej polskiej perspektywy. Obaj 
przebywający przez dłuższy czas z  powodów zawodowych we 
Lwowie, opisują Polskę z perspektywy województwa ruskiego czy 
Lwowa, który do 1772 r. należał do Polski, a pod administrację 
austriacką dostał się dopiero po pierwszym rozbiorze.

Reasumując, niemal nieobecna jako cel podróżowania 
i  zapewne mniej atrakcyjna w  porównaniu z  Francją, Polska 
była ok. 1800 r. opisywana dużo częściej przez podróżujących, 
którzy byli związani z tym krajem poprzez geografi czną bliskość, 
częstokroć przez pochodzenie z  regionów przygranicznych, 
a w niektórych przypadkach przez osoby, których obywatelstwo 
nie pozwala na zaliczenie ich do grona niemieckich podróżników 
w węższym rozumieniu tego słowa. Rzadko też podróże do Pol-
ski były głównym celem podróżników pochodzących z odległych 
obszarów Niemiec. Aspekt geografi cznej bliskości, ze względu 
na którą wielu podróżników odwiedzało Polskę i ją opisywało, 
będzie w  dalszej części pracy przedmiotem treściowej analizy 
relacji z podróży.

Podróżnicy, którzy w okresie 1750–1850 podróżowali po Fran-
cji czy Polsce i opisywali swoje wrażenia, stanowią pod wzglę-
dem społecznym, zawodowym i wyznaniowym grupę w znacznej 
mierze homogeniczną. Charakteryzują ją takie przymiotniki jak: 
mieszczańska, wykształcona, literacka, miejska i  północnonie-
miecko-protestancka. Ponadto w wielu przypadkach chodzi o eli-
tarną i działającą blisko struktur państwowych grupę publikują-
cych podróżników. Mieszczańskość odnosi się przy tym do – tak 
określanej w  badaniach – formy społecznej, do cech kulturo-
wych, wzorców kształcenia i kariery zawodowej. Posługiwanie się 
mieszczańskością jako czystym społecznym kryterium oznacza-
łoby, z jednej strony, okrojenie rzeczywistości poprzez pominię-
cie stosunkowo licznej grupy podróżników i publicystów pocho-
dzących z niższej szlachty i wobec tego pominięcie społecznej 
kompleksowości oświecenia, w którym praktyka podróżowania

41 Kausch, 1793; o Śląsku zob. Kausch, 1794; Kausch, 1796; zob. też Kausch, 
1797.
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i  relacji z  podróży były dwoma aspektami42. Z  drugiej strony, 
oznaczałoby to ujednolicenie różnorodności mieszczańskich 
warstw w okresie ok. 1800 r. Profi l grupowy unaocznia bowiem, 
że szerokie kręgi mieszczaństwa, w tym ambitne mieszczaństwo 
gospodarcze czy też tradycyjne miejskie mieszczaństwo, było 
prawie niereprezentowane w grupie publikujących podróżników. 

Na wstępie postawiono pytanie, jak Polska i  Francja były 
postrzegane przez podróżujących i w jakich kategoriach – spo-
łecznych, ekonomicznych, politycznych, wyznaniowych, kulturo-
wych, narodowych. Jak opisywano różnice między nimi? Kolejne 
pytanie dotyczyło tego, jak zmieniały się kategorie postrzegania 
różnic w odniesieniu do obu sąsiadów na przestrzeni kilku bada-
nych tu dziesięcioleci i co te ewentualne zmiany mogą powiedzieć 
o podróżujących, a w dalszej perspektywie o wewnątrzniemiec-
kim kontekście. Te dwa przewodnie pytania będą w rozdziałach 
drugim i trzecim pracy nieustannie odnoszone do przedstawio-
nej grupy, do której ogranicza się przeprowadzane badanie. 
Analiza literatury podróżniczej o Francji i Polsce nie uzurpuje 
sobie prawa do reprezentatywnego przedstawienia niemieckiego 
obrazu Francji i Polski ok. 1800 r. Mimo to profi l grupowy uka-
zuje, że podróżnicy – jako dobrze wykształcona elita urzędni-
ków, nauczycieli i naukowców – miała poprzez swą intensywną 
działalność literacką i publicystyczną istotny udział w publicznym 
i społecznym przekazywaniu obrazów obu sąsiadów. Jeśli chodzi 
o upublicznianie relacji, zachodzi potrzeba zbadania ewentual-
nych warstw czytelników, recepcji i społecznego przekazywania 
obrazów o obcych. 

2. Motywy i koniunktury podróżowania

Po porównaniu podmiotów podróżowania i  publikowania 
podjęte zostaną w  pracy rozważania prowadzone w  perspek-
tywie porównawczej, dotyczące motywów i  typologii podróżo-
wania do Francji i Polski. W odniesieniu do obu krajów chodzi 
bowiem o dwa różne cele europejskiej praktyki podróżowania 

42 Na temat mieszczańskości jako formy społecznej i systemu kulturowego zob. 
Bausinger, 1987, s. 121 n.; Hettling, 2000, s. 319 n.; Vierhaus, 1987a.



63

Podróżowanie – podmioty i praktyka

ok. 1800 r. Mowa o heterogeniczności zarówno pod względem 
dywergencji w ilości publikowanych relacji o obu regionach, jak 
także w zakresie uwarunkowań społecznych, społeczno-politycz-
nych i kulturowych. Dlatego konieczne wydaje się postawienie 
pytania o jakościowe różnice oraz podobieństwa w odniesieniu 
do motywów i typów podróży. 

Typologia podróżowania

Historyczne badania podróżowania proponowały wielokrot-
nie typologię w odniesieniu do różnych epok, przestrzeni geo-
grafi cznych i poszczególnych warstw społecznych. Podziały prze-
prowadzone według abstrakcyjnych kryteriów, które w warstwie 
praktycznej i  empirycznej ciągle się pokrywają, a  ich granice 
są nieustannie płynne, ukazywały szerokie pole różnych typów 
podróżowania. W kontekście europejskiej praktyki podróżowa-
nia w  okresie nowożytnym wymieniane są pielgrzymki, misje, 
podróże odkrywcze i  badawcze, poselskie i  dyplomatyczne. 
Poza tym uwzględniane są podróże uczonych, zawodowe, do 
wód i  lecznicze, handlowe i  do krewnych, „mieszczańskie” 
podróże edukacyjne, arystokratyczne typu Grand Tour. Bliższe 
pojęciu mobilności, a  nie podróży będącej wynikiem świado-
mego wyboru jej celu i wynikającej ze świadomych motywów, 
są podróże wagantów, rzemieślników oraz wyprawy o  cha-
rakterze militarnym. Na granicy podróży i  mobilności trzeba 
umieścić podróże wychodźstwa i  emigrację. To są typy, które 
podawano w  kontekście europejskiej praktyki podróżowania 
w odniesieniu do czasów wczesnonowożytnych po XIX w.43 Nie-
rzadko badania zajmują się tylko jednym z wymienionych typów 
podróżowania44.

Często w próbach typologicznego rozróżnienia form podró-
żowania mieszane są motywy – religia, ekonomia lub handel, 
polityka czy kultura – z  kategoriami społecznymi: szlachta,

43 Na temat typologii zob. Blanke, 1997, t. 1, s. 60. Ogólnie też Vom Reisen 
in der Kutschenzeit, 1989; Maurer 1990; Schumacher, 1968; Hlavin-Schulze, 1998, 
s. 29–46, 53–62.

44 Tylko przykładowo w zakresie kilku dziedzin wymienić można: o Grand Tour: 
Brilli, 1997; Ridder-Symoens, 1989; Black, 1985; o  pielgrzymkach: Esch, 1984; 
o  podróżach muzyków i  artystów: Messmer, 1992; Wuthenow, 1980, s. 268–351; 
o podróżach do wód i leczniczych: Kuhnert, 1984; Badeorte und Bäderreisen, 2001.
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duchowieństwo, mieszczaństwo, dolne warstwy społeczne. Nie-
rzadko, jak np. w przypadku podróży szlachty będącej na poli-
tycznych usługach ancien régime, która zmonopolizowała misje 
polityczno-dyplomatyczne, różnorodne kategorie są nierozerwal-
nie ze sobą związane45. To samo dotyczy szlacheckich czy też 
mieszczańskich podróży edukacyjnych. Obu typom podróżowania 
są bowiem już w samym określeniu nadane kategorie społeczne. 

Mimo że w  różnych przypadkach występuje nierozerwalny 
związek kategorii, to jednak dla celów analitycznych powinien 
być przeprowadzony podział. W ten sposób możliwe jest przypi-
sanie określonym grupom i warstwom społecznym pewnych form 
i rodzajów podróżowania. W odniesieniu do Francji i Polski była 
to, jak już wcześniej przedstawiono, dość homogeniczna grupa, 
którą można by określić przymiotnikami: mieszczańska, prote-
stancka, miejska, akademicko wykształcona, literacka.

Nie wszystkie wymienione wyżej typy występują w  kontek-
ście niemieckich podróży do Francji i Polski ok. 1800 r. Religij-
nie motywowane podróże miały tak samo małe znaczenie jak 
podróże poselskie, misje dyplomatyczne i wyprawy badawcze. To 
samo dotyczy takich form mobilności, jak podróże wagantów czy 
rzemieślników46. Podróże handlowe lub arystokratyczne spełniały 
raczej podrzędną rolę. Nie oznacza to, że te formy podróżowa-
nia nie istniały ok. 1800 r. w  niemiecko-polskiej i  niemiecko-
-francuskiej praktyce podróżowania. Oczywiście miały miejsce 
podróże handlowe i klasyczne wyprawy arystokratyczne, służące 
wychowaniu młodych szlachciców i patrycjuszy47. Występowała 
również mobilność siły roboczej, podróże pielgrzymkowe i kon-
takty dyplomatyczne48.

45 Wyjątek stanowią tu podróże motywowane religijnie, np. pielgrzymkowe, 
w których uczestniczyła duża część ludności; Blanke, 1997, t. 1, s. 62 n. Na temat 
powiązania grup społecznych w odniesieniu do określonych praktyk podróżowania 
zob. Siebers, 1999, s. 187.

46 Przykładowo o  podróżach rzemieślników zob. Riedel, 1938; Scholtz, 1993. 
Obie relacje opierają się na dziennikach, które zostały po raz pierwszy wydane dru-
kiem odpowiednio w 1938 i 1993 r.; zob. też Pallach, 1992; Werner, 1992, s. 169–178.

47 Podróże arystokratów do Polski były sporadycznie. Odbywali je młodzi 
szlachcice i patrycjusze pochodzący z obszarów przygranicznych: Śląska, Branden-
burgii czy Pomorzy. Przykładem może być pochodzący ze Śląska Georg von Fürst; 
zob. Fürst, 1739. 

48 W  zakresie mobilności siły roboczej, w  tym również rzemieślników, należy 
w  odniesieniu do Polski wskazać na migrację niemieckich osadników w  zaborze 



65

Podróżowanie – podmioty i praktyka

Te typy podróżowania zostały pominięte, gdyż w niniejszej 
pracy chodzi zawsze o związek między praktyką podróżowania 
i opisem podróży. Nie z każdej formy podróży wynikał literacki 
zapis, który jest punktem wyjściowym niniejszego badania49. 
Z  profi lu społecznego grupy podróżników po Francji i  Polsce 
publikujących opisy z podróży wynika, że podróżujący, których 
można by przyporządkować do mieszczaństwa gospodarczego, 
niemal nie są reprezentowani. Jednakże z tego stwierdzenia nie 
należy wysnuwać wniosku, że ta grupa społeczna nie podróżo-
wała w badanym okresie czy to do Francji, czy Polski. Miesz-
czanie działający w  zakresie gospodarki i  kupcy podróżowali, 
ale podróże handlowe zazwyczaj nie były zapisywane w formie 
relacji podróżniczych, a w każdym razie nie dla zainteresowanej 
literacko publiczności50. Jeśli w ogóle były zapisywane, to naj-
częściej na potrzeby wewnętrzne. Ale były oczywiście wyjątki, 
jak podróż handlowa Johanna Heinricha Ulricha przez Prusy, 
część Polski i Śląsk51. Dotyczy to również misji dyplomatycznych 
i podróży arystokratycznych52. Literackie zapisy z tego rodzaju 
wypraw były nierzadko zapisem wewnętrznej, związanej z zawo-
dem wiedzy, przeznaczonej do własnego użytku lub dla ogra-
niczonej warstwy czy też grupy zawodowej. Notatki z podróży 
młodych szlachciców skierowane były częstokroć wyłącznie do 
własnej rodziny, przy pomocy których synowie szlacheccy składali 
rodzaj sprawozdania z kosztownych wojaży. Natomiast podróże 
pielgrzymkowe odbywały się według skonwencjonalizowanego 
wzoru i standardowych tras, w związku z czym wśród wykształ-
conej publiczności, która oczekiwała od relacji podróżniczych 
informacji i nowości, nie wzbudzały zbytniego zainteresowania53. 

pruskim i austriackim. Tzw. koloniści są nierzadko opisywani w relacjach podróż-
niczych; zob. przykładowo Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 5 n.; Neigebaur, 1839, s. 61, 
64, 73; Werner, 1992; Pallach, 1992. 

49 Rosenstrauch-Königsberg, 1982 o nieopublikowanej relacji z podróży wiedeń-
skiego urzędnika Josepha Ratschky’ego. Na temat typów podróży i ich literackiego 
zapisu zob. też Blanke, 1997, t. 1, s. 62 n., który nie rozróżnia w  swej typologii 
między wewnętrznym, literackim zapisem przeznaczonym do użytku prywatnego 
a opublikowaną relacją, przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców. 

50 Na temat podróży handlowych zob. Schumacher, 1968.
51 Ulrich, 1779–1781, t. 1.
52 Zob. typologię w: Blanke, 1997, t. 1, s. 62 n.
53 Tamże. Wyjątki, tzn. publikowane relacje, które łamały konwencję i budzi-

ły zainteresowanie, są oczywiście uwzględnione w  historii relacji podróżniczej. 
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Dlatego w odniesieniu do tego typu bardzo rzadko dochodziło 
do opublikowania relacji jeszcze za życia autora.

Natomiast w zakresie typów podróży, które łączyły praktykę 
podróżowania z publikowaniem i odgrywały w polskim i  fran-
cuskim kontekście jakąś rolę, wymienić trzeba mieszczańskie 
podróże edukacyjne lub też podróże ludzi wykształconych, uczo-
nych, wyprawy o podłożu politycznym, podróże zawodowe oraz 
– w niewielu przypadkach – wyprawy spowodowane lub odby-
wające się podczas operacji militarnych. O ile podróże do wód 
lub lecznicze, których celem była Francja, były sporadyczne, to 
w odniesieniu do Polski bardzo charakterystycznym typem były 
podróże do krewnych lub z wizytą.

Granice między tymi typami podróżowania mogą być płynne, 
jak to pokazuje przykład Johanna Daniela Mutzenbechera. Ten 
pochodzący z okolic Hamburga kupiec podróżował z powodów 
zdrowotnych i zaleceń lekarzy do Montpellier i Sète w południo-
wej Francji. Jeśli chodzi o motyw i powód podróży należałoby 
ją określić jako podróż leczniczą zaordynowaną przez lekarza. 
Jednak relacja z  tej podróży zawiera jednocześnie fragmenty 
typowe dla opisu podróży edukacyjnej. Mutzenbecher wyko-
rzystał bowiem tę podróż do zasięgnięcia informacji o  stanie 
instytucji socjalnych, np. więzień54. 

Podobnie nieostre kryteria podziału występują w odniesieniu 
do obu Kurlandek, Elizy von der Recke i Agnes Sophie Schwarz. 
Typologicznie można w  tym przypadku odnaleźć trzy formy. 
Celem ich podróży był dłuższy pobyt w Karlsbadzie, w związku 
z tym chodzi tu o podróż do wód czy też leczniczą. Jednocześnie 
była to podróż edukacyjna dwóch wykształconych kobiet przez 
literackie Niemcy, podczas której spotkały się z  Christophem 
Friedrichem Nicolaiem, Johannem Wilhelmem Ludwigiem 
Gleimem, Franzem Brentano i Friedrichem Gottliebem Klop-
stockiem. Można tu także mówić o  podróży arystokratycznej, 
zważywszy na stan społeczny, do którego należała Eliza von der 
Recke. Czy w Królewcu u hrabiego Keyserlinga, czy w pobliżu 
Gdańska, w  letniej rezydencji księcia Holsztynu, czy pod

 Przykładem może tu być relacja polskiego benedyktyna z podróży z Wilna do Wa-
lencji w 1768 r.; zob. Charkiewicz, 1772. 

54 Mutzenbecher, 1822. 
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Dreznem u hrabiego Brühla czy w Wörlitz, wszędzie tam, gdzie 
obie damy zatrzymywały się, były gośćmi arystokratycznego towa-
rzystwa, którego rezydencje były do ich dyspozycji55. 

Przykłady te pokazują, że w  niektórych przypadkach nie-
możliwe jest rozgraniczenie typologicznych form podróżowania 
i przyporządkowanie określonym grupom społecznym poszcze-
gólnych jego typów. Rodzi się tu pytanie, czy podróż edukacyjną 
należy przyporządkowywać wyłącznie mieszczaństwu? A może 
mimo przynależności do różnych warstw społecznych istniały, 
przynajmniej w  części, podobne wzorce kształcenia. Skłania 
to, w nawiązaniu do przeanalizowanego wcześniej profi lu gru-
powego, do posługiwania się społecznie nieuwarunkowanym 
pojęciem podróży osób wykształconych, które w dalszej części 
pracy będzie używane jako synonim mieszczańskiej podróży 
edukacyjnej56. 

Trzeba też zadać pytanie, czy podróż uczonych powinna 
być wyodrębniona z  ogólnie rozumianej podróży edukacyjnej 
bądź czy podróż uczonych nie powinna być wraz z  polityczną 
wyprawą edukacyjną traktowana jako podtyp podróży eduka-
cyjnej57. Nawet jeśli określone typy podróżowania są trudne do 
rozdzielenia pod względem formy i motywu, to jednak w dalszej 
części pracy zostanie wykazane, jakie wzorce kierowały praktyką 
podróżniczą do Francji i Polski ok. 1800 r. 

Francja – cel podróży między edukacją a turystyką

Typ podróżowania rozumiany w szerokim sensie jako podróże 
osób wykształconych był najbardziej rozpowszechnioną formą 
podróży do obu krajów ok. 1800 r. W odniesieniu do Francji, 
która już XVII w. była celem szlacheckich i  mieszczańskich 
podróżników, diagnoza ta nie jest zaskakująca. Królestwo to 
było celem podróży par excellence, a  liczba opublikowanych 

55 Schwarz, 1791, s. 43, 128.
56 Na temat rozgraniczenia między podróżami podejmowanymi przez uczonych, 

osoby wykształcone i podróży edukacyjnych zob. Siebers, 1999, s. 181–188. Zob. też 
Beyrer, 1985, s. 97–112, 133–136, który krytycznie odnosi się do pojęcia Bildungs-
reise, wskazując na jego problematyczny charakter, m.in. z  powodu społecznego 
kontekstu; w pracy używa tego terminu w odniesieniu do zarówno szlacheckiej, jak 
i mieszczańskiej praktyki podróżniczej. 

57 Blanke, 1997, t. 1, s. 70; Siebers, 1999, s. 187.
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w dziesięcioleciach ok. 1800 r. relacji z podróży idzie w setki58. 
Zalew publikacjami o podróżach do Francji spowodował nawet 
pewien przesyt, na który skarżyli się współcześni. Ida Hahn-Hahn 
pisała: „Ktokolwiek w Niemczech w ogóle zajmuje się pisaniem, 
to w ostatnim dziesięcioleciu z pewnością pisał o Francji. Piszą 
dziennikarze i publicyści i powieściopisarze i turyści i historycy, 
wszyscy. To dość zniechęcające”59. Z  tego też powodu Johann 
Daniel Ferdinand Neigebaur nie chciał pisać o  Francji, gdyż 
„o tym kraju pisało już wielu przede mną”60. Przedstawiając Pol-
skę, Węgry i Grecję, wybrał o wiele rzadziej opisywane i nieznane 
cele podróży. Ale powróćmy do podróży edukacyjnych do Francji.

Niezależnie od tego, czy chodziło raczej o stanowo uwarun-
kowaną edukację arystokratyczną, którą pobierano w  akade-
miach rycerskich albo na dworze francuskim, czy też o edukację 
często określaną jako mieszczańska, której przedmiotem była 
nauka, kultura i poznanie instytucji socjalnych we Francji, podróż 
edukacyjna miała w praktyce podróżowania do XVIII-wiecznej 
Francji niekwestionowaną, silną pozycję61. Ponieważ podróże 
arystokratyczne utraciły w drugiej połowie XVIII w., a więc na 
początku badanego w pracy okresu, swoją dominującą pozycję, 
wystarczy szczegółowo zająć się jedynie kilkoma mieszczańskimi 
reprezentantami. Wybór kilku nielicznych przykładów z ogrom-
nej liczby relacji podróżniczych, które mogą być scharakteryzo-
wane jako mieszczańskie podróże edukacyjne lub podróże osób 
wykształconych, pozostanie co prawda ograniczony, wymienione 
niżej relacje mogą być jednak traktowane jako reprezentatywne.

Jako typowy przykład podróży osoby wykształconej z okresu 
przedrewolucyjnego można podać wyprawę Johanna Friedri-
cha Carla Grimma. Ten osobisty lekarz księcia Sachsen-Gotha 
podróżował po Francji na początku lat 70. XVIII w. Swoje 

58 Zob. bibliografi ę w: Grosser, 1989, gdzie w  odniesieniu do okresu od ok. 
1600 do 1800 r. zamieszczono blisko 200 tytułów; zob. też Voyage en France, 1995; 
Griep, Bibliographie.

59 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 1.
60 Neigebaur, 1839, s. 4.
61 Na temat różnicy między arystokratyczną i mieszczańską praktyką podróżo-

wania do Francji zob. Grosser, 1989, s. 348, 369. Krytycznie wobec terminu bürger-
liche Bildungsreise zob. Vierhaus, 1987b, s. 167–182, 292–295. Na temat kontekstu 
badawczego: mieszczaństwo a  bürgerliche Gesellschaft zob. Wehler, 1996a, t. 1, 
s. 210–217; Engelhardt, 1986, s. 30–96. 
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szczegółowe, wzorowane na oświeceniowych wzorcach, ency-
klopedyczne sprawozdanie opublikował anonimowo w  1775 r. 
w  wielotomowym wydaniu zatytułowanym Bemerkungen eines 
Reisenden durch Deutschland, Frankreich, England und Hol-
land62. Grimm podróżował najpierw po Alzacji, potem udał się 
do Paryża, gdzie zatrzymał się na około sześć tygodni. Celem 
jego wizyty były takie miejsca jak Palais Royal, teatry i opera, 
zbiory sztuki, manufaktury i niedaleki Wersal63. Przy tym Grimm 
nie postrzegał miasta, jak wielu jego arystokratycznych poprzed-
ników, przez pryzmat wspaniałych bulwarów i wysokiej sztuki. 
Poza stacjami, które można by określić jako klasyczne, Grimm 
interesował się też ciemnymi stronami miasta. Opisywał napięcia 
społeczne między biedą i luksusem, interesował się problemem 
prostytucji64. Wykorzystał pobyt w Paryżu do odwiedzenia insty-
tucji naukowych, co znalazło wyraz w jego relacjach o nauczaniu 
medycyny we Francji. Ponadto przedmiotem jego zaintereso-
wania były instytucje socjalne metropolii. Odwiedził wszystkie 
większe szpitale, wśród nich Hôtel-Dieu, Bicêtre, Salpêtrière 
i Hôtel des Invalides, po których kazał się oprowadzić i sporzą-
dził szczegółowe opisy dotyczące stanu i struktury organizacyjnej 
tych placówek, a także metod leczenia i liczby pacjentów65.

Ale ani dostrzeganie problemów społecznych i rozprzestrze-
niającej się nędzy, ani zainteresowanie instytucjami socjalnymi 
nie było specyfi ką jedynie lekarza Grimma. To, co opisywali inni 
przedstawiciele oświeceniowej podróży edukacyjnej – wśród nich 
Heinrich Sander, Sophie La Roche, Christoph Lindemann czy 
Heinrich Friedrich Storch – pod wieloma względami podobne 
było do relacji Grimma. Różni je jedynie szczegółowość i styli-
styka, wynikająca z indywidualnych zainteresowań.

O  ile relacja Sophie La Roche, Journal einer Reise durch 
Frankreich z 1787 r., jest raczej sentymentalną relacją w duchu 
Laurence’a Sterne’a66, o tyle opublikowana w latach 1783–1784 

62 Grimm, 1775.
63 Tamże, t. 1, s. 310–315, 319–336, t. 2, s. 8–13, 95 n., 126–137, 157–182. Na 

temat podróży i krytyki społecznej zob. Griep 1980, s. 748–764.
64 Grimm, 1775, t. 2, s. 100–107. O szlacheckich podróżach i specyfi cznych spo-

sobie arystokratycznego postrzegania zob. Grosser, 1989. 
65 Grimm, 1775, t. 1, s. 299–305, 307–310, 376–394, t. 2, s. 22–26, 35–41, 56–68.
66 La Roche, 1787; o Sophie La Roche zob. Maurer 1983; zob. też I.3. 
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przez nauczyciela gimnazjalnego z Karlsruhe Heinricha Sandera 
Beschreibung seiner Reise durch Frankreich, die Niederlande, Hol-
land, Deutschland und Italien napisana jest co prawda z mniej-
szym zacięciem literackim, ale za to aspiruje do miana encyklo-
pedycznego sprawozdania. Treściowe punkty ciężkości wojaży 
Sandera obejmują, poza elementami wymienionymi u Grimma, 
przede wszystkim biblioteki i gabinety przyrodnicze67. 

Abstrahując od osobistej nuty, ci, którzy odbywali podróże 
edukacyjne w  okresie przedrewolucyjnym, starali się dostrzec 
miasto jako takie, ze wszystkimi jego niuansami, i poznać jego 
różne oblicza. Odwiedzali zarówno stereotypowe topografi cznie 
miejsca między Palais Royal a Operą, jak też adresy o mniejszym 
splendorze. Zainteresowanie socjalnymi i istotnymi społecznie 
tematami oraz przyglądanie się instytucjom socjalnym nie ogra-
niczało się jedynie do stolicy. Również w innych większych mia-
stach kraju, w przypadku Friedricha Rudolfa Salzmanna był to 
Strasburg i Lyon, nie brakowało zainteresowania tymiż aspek-
tami życia miejskiego68.

Co prawda podróże edukacyjne do Francji były przede wszyst-
kim podróżami do Paryża, ponieważ to stolica była niekwestiono-
wanym centrum nie tylko francuskiej, ale też europejskiej kultury 
i oświecenia, jednakże nie można utożsamiać podróży edukacyj-
nych jedynie z odwiedzinami Paryża. Albowiem już w czasach 
przedrewolucyjnych przyjęło się, że podróże wiodły poza Paryż, 
przez prowincję francuską. Po recepcji nauk fi zjokratów, skupio-
nych wokół François Quesnaya, Anna Roberta Jacques’a Tur-
gota, a  później także Pierre’a  Samuela du Ponta, m.in. przez 
Johanna Augusta Schlettweina, oraz w wyniku coraz większego 
zainteresowania w Niemczech – od lat 70. XVIII w. – tematami 
agrarno-ekonomicznymi, a także socjalnym położeniem ludno-
ści wiejskiej, podróż edukacyjna w rozumieniu oświeceniowym, 
która nie poświęcała uwagi prowincji, była traktowana jako nie-
pełna69. Także i w tym sensie podróże Grimma, Sandera, Linde-
manna i La Roche wyznaczają pewne paradygmaty. Co prawda 
ich podróże nakierowane były przede wszystkim na Paryż, gdzie 

67 Sander, 1783–1784, t. 2, s. 50–53, 73, 77, 89–98, 165–170, 207, 233, 282–286; 
Storch, 1787, s. 85; Lindemann, 1784, s. 79; Willebrandt, 1769, s. 144 n., 152 n.

68 Salzmann, 1780, s. 159–163, 198–217.
69 Na temat recepcji fi zjokratów zob. Klippel, 1984. 
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podróżnicy spędzali z  reguły kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, 
ale nie mogło zabraknąć wypadów lub dłuższych podróży po 
prowincjonalnej Francji70.

Poza popularnością teorii fi zjokratycznej na coraz większą 
atrakcyjność prowincji wpływały jeszcze inne duchowe aspekty 
kulturowe. Wymienić tu trzeba estetyczne odkrycie przyrody 
jako krajobrazu oraz coraz silniejszą krytykę cywilizacji, która 
pojawiła się mniej więcej w tym czasie, w wyniku recepcji fi lozofi i 
Rousseau. Krytyka ta odnosiła się również do miast i  metro-
polii, a  Paryż był w  opinii wielu – poza Londynem – jedyną 
prawdziwą metropolią europejską. Zatem najprawdopodob-
niej i  ta tendencja sprawiła, że coraz częściej podejmowano 
podróże po prowincji, które omijały stolicę71. Przykładem mogą 
tu być peregrynacje Johanna Georga Fischa i  Johanna Geo-
rga Sulzera, którzy w okresie przedrewolucyjnym podróżowali 
wyłącznie po południowej Francji72. Również Friederike Brun, 
Johanna Schopenhauer i  Ida Hahn-Hahn należały do tych 
podróżniczek, które albo w ogóle omijały stolicę, albo poświę-
cały jej niewiele uwagi, natomiast skupiały się na podróżach po 
francuskiej prowincji73. 

Z  pierwszych dziesięcioleci XIX w. pochodzi duża liczba 
relacji, które przedstawiają wyłącznie południe Francji, przede 
wszystkim Prowansję i  Pireneje, jako podmioty estetyczne. 
Te podróże po prowincji należy również zaliczyć do podróży 
edukacyjnych, tym bardziej że odkrycie grecko-rzymskiej kul-
tury zajmowało u Willibalda Alexisa i Gotthilfa Heinricha von 
Schuberta tak ważne miejsce74. Jeszcze inną przyczyną, która 
wiodła podróżujących na południe Francji, były coraz częst-
sze od początku XIX w. podróże medyczne i wyprawy do wód 
w  Pirenejach. Na przykład żyjący na emigracji Jakob Vene-
dey odbył podróż przez Roussillon i  Langwedocję, i  zatrzy-

70 Grosser, 1989, s. 404, 408.
71 Na temat dyskursu o  sztuce i  odkryciu fenomenu krajobrazu zob. Ritter, 

1990, s. 29; Boerlin-Brodbeck, 1995; zob. też II.3. Krytyka cywilizacji i  recepcji 
Rousseau zob. Garber, 1992a, s. 365–367. Na temat zmian w pojmowaniu przyrody 
zob. Morkowska, 1997, s. 107–118. 

72 Fisch, 1790; Sulzer, 1780; Salzmann, 1780; Briefe über die Provence, 1787. 
73 Brun, 1799–1801, t. 1, s. 4–142; Schopenhauer, 1825; Hahn-Hahn, 1842.
74 Schubert, 1827, s. 146–150; Alexis, 1828, s. 135 n.; Schopenhauer, 1825, 

s. 137–139.



72

Nie Zachód, nie Wschód

mywał się na dłuższy czas w  różnych małych kąpieliskach 
w Pirenejach75.

Poza przedstawioną tendencją, wskazującą na coraz większą 
liczbę podróżujących, którzy kierowali się ku prowincji fran-
cuskiej, wystąpiło na początku XIX w. też zjawisko odwrotne, 
a mianowicie wzrost liczby relacji, które były poświęcone wyłącz-
nie Paryżowi. W  pewnym sensie drogi oświeceniowych, ency-
klopedycznych podróży rozdzielały się na te, które skupiały 
się na mieście i  te, które koncentrowały się na prowincji, aby 
dostarczyć całościowego oglądu kraju. Odtąd bowiem jedna 
część relacji poświęcona była wyłącznie prowincji i przyrodzie, 
druga zaś stolicy. 

W odniesieniu do porewolucyjnego Paryża i okresu restau-
racji, uwaga relacji koncentrowała się na zgromadzonych przez 
Napoleona Bonaparte zbiorach sztuki oraz na artystycznym 
i literackim życiu miasta76. Dla Eduarda Devrienta, aktora i śpie-
waka, Paryż stał wyłącznie pod znakiem życia teatralnego77. I tak 
w latach 90. XVIII, jak i w latach 30. XIX w., Paryż był źródłem 
idei dla dyskursu politycznego. Francja, zwłaszcza Paryż, z  lat 
40. XIX w. była w oczach Karla Gutzkowa „centrum i kanwą 
naszych reform”78 i  znów celem politycznie umotywowanych 
podróży.

Przytoczone przykłady pokazują, że wiele różnych motywów 
i  typów podróży kierowało podróżników ku Francji w  drugiej 
połowie XVIII i  pierwszej połowie XIX w. Dla podróży edu-
kacyjnej, czy też podróży osób wykształconych, Francja była 
celem oczywistym. Dotyczyło to również politycznej podróży 
edukacyjnej. Większą część zachowanych relacji z  podróży 
trzeba przyporządkować obu typom. Innym ważnym rodzajem 
podróży było wędrowanie przez prowincję, początkowo moty-
wowane względami agrarno-ekonomicznymi, ale mogło też mieć 
aspekt edukacyjny albo – jak w przypadku podróży do wód – 
motywację medyczną. 

75 Venedey, 1846.
76 Bornstedt, 1836, s. 92–130; Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 218–238.
77 Devrient, 1840, s. 7, 16, 22, 33, 51, 58, 84 n., 97 n.
78 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 58; zob. też Laube, 1848, s. 12 n., 68, 131–134, 165 n.



73

Podróżowanie – podmioty i praktyka

Polska – kraj tranzytowy między karierą zawodową 
a rodziną

W porównaniu z Francją Polska późnego XVIII w. i początku 
XIX w. znajdowała się raczej na marginesie europejskiej prak-
tyki podróżowania. Nie stanowiła też klasycznego celu podróży 
edukacyjnej. Mimo to podróże osób wykształconych stanowią 
zarówno w odniesieniu do Polski, jak i Francji ważny typ podró-
żowania, choć ilościowo w znacznie mniejszej skali. Podtyp, czy 
szczególny typ politycznej podróży edukacyjnej występował tu 
najczęściej, o  czym będzie jeszcze mowa przy okazji cyklów 
publikacyjnych. 

Tak pod względem stylistycznym, jak też treściowym i tema-
tycznym relacje z podróży do Polski nie różnią się istotnie od 
opisów wojaży po Francji. Zewnętrzne i formalne podobieństwa 
uzasadnia gatunek literacki. Przeszedł on co prawda w badanym 
okresie pewną metamorfozę, ale droga od specyfi cznego dla 
gatunku encyklopedycznego opisu, dążącego do kompleksowości 
i wzbogaconego faktami, danymi i statystykami, ku coraz silniej 
subiektywnej i impresjonistycznej sprawozdawczości przebiegała 
w odniesieniu do obu krajów w sposób analogiczny79. Jedyne, co 
różniło podróże edukacyjne do Polski od podróży do Francji, 
to motywacja lub bezpośredni powód podjęcia podróży. O  ile 
monarchia Bourbonów, z jej centrami w Wersalu i Paryżu, była 
wystarczającym powodem, żeby udać się na Zachód, to w przy-
padku Polski potrzebna była najczęściej jakaś okazja lub kon-
kretny powód, żeby obrać drogę na Wschód. 

Na przykład dla Johanna Bernoullego takim bezpośrednim 
powodem było zaproszenie Ottona Christopha hrabiego von 
Podewila do towarzyszenia mu w podróży do jego dóbr w Gusow 
na Pomorzu Zachodnim. Podróż tę Bernoulli odbył wraz hrabią 
w 1777 r. Druga wyprawa, odbyta rok później, poprowadziła tego 
uczonego przez Polskę aż do Rosji80. Pod względem stylistycznym, 
formalnym i treściowym jego relacja jest porównywalna z opi-
sami przedrewolucyjnej Francji. Trasa podróży jest dokładnie

79 Ogólnie na temat rozwoju gatunku zob. Hentschel, 1999, s. 15, 17, 21, 25; 
Brenner, 1990, s. 275–277, 320–329; Griep 1980, s. 739–764. Na temat przemian 
w XIX w. zob. Sautermeister, 1998, s. 116–150; Buzard, 1993. 

80 Bernoulli, 1779–1780.
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przedstawiona przy pomocy opisów topografi cznych. Relacja 
zawiera szczegółowe opisy przyrody. W  Warszawie Bernoulli 
wydaje się być równie zmotywowany jak np. Heinrich Sander 
podczas pobytu w Paryżu i Strasburgu, gdy gorliwie odwiedza 
gabinety, zbiory, biblioteki, instytucje socjalne i  Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk81.

Również inni podróżujący ruszali do Polski pod wpływem 
okoliczności i impulsu. Ludwig von Baczko podróżował po Pol-
sce w celu przeprowadzenia inspekcji swych włości. Natomiast 
duchowny, Samuel Bredetzky, udał się w opisaną później podróż 
do Polski, gdyż został wysłany do Krakowa82. Również Johann 
Philipp von Carosi, specjalista do spraw górnictwa oraz prawnik 
Johann Heinrich Liebeskind odbyli podróż do Polski i – z powo-
dów zawodowych – sporządzili sprawozdanie z podróży83. Jednak 
podróż do Polski, leżącej raczej poza konwencjonalnymi szlakami 
podróżowania, nie zawsze była wymuszona jakąś okolicznością. 
W każdym razie podróżujący po Polsce Carl B. Feyerabend nie 
wspomina w swej relacji o tego rodzaju powodach84. Niezależnie 
jednak od poszczególnych motywów podróży relacje z nich speł-
niają – treściowo, pod względem topografi cznym, danych staty-
stycznych, sposobu przedstawiania stosunków społecznych, poli-
tycznych i ekonomicznych – typowe kryteria podróży edukacyjnej. 

Z powodu geografi cznego uwarunkowania niektórych auto-
rów, którzy pochodzili z  terenów polskich częściowo niemiec-
kojęzycznych lub z  regionów przygranicznych, bezpośrednią 
okolicznością podróży do Polski była podróż do rodziny. I tak 
np. Johann Friedrich Abegg, profesor teologii w Heidelbergu, 
odbył w 1798 r. podróż do brata w Królewcu. Również wcześniej 
wymienione podróże Daniela Chodowieckiego z 1773 r. do jego 
rodzinnego Gdańska i  hrabiego Augusta von Lehndorffa do 
Ruhfelde na zachód od Gdańska, były ze względu na okoliczności 
podróżami do rodziny85.

Jeśli uznać, że podróż edukacyjną charakteryzuje to, że 
wystarczającym powodem jej podjęcia jest oczekiwana korzyść 

81 Tamże, s. 89, 94 n., 110, 112, 144, 167.
82 Baczko, 1800; Bredetzky, 1809.
83 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 1; Liebeskind, 1795, s. 184.
84 Feyerabend, 1798–1803.
85 Abegg, 1987; Chodowiecki, 1923; Lehndorff, 1799.
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edukacyjna, to podróży do Polski raczej nie można by określić 
tym mianem. Jeśli jednak podróżujący zwracają się do czytel-
ników za pośrednictwem swych relacji, które spełniają reguły, 
konwencje i  wymagania treściowe tego gatunku, to podróże 
zawodowe czy do rodziny zawierające informacje na temat 
warunków socjalnych i  sytuacji społeczno-politycznej można 
zasadniczo zaliczyć do podróży edukacyjnych.

Już sam brak praktyki podróżniczej zdominowanej metropo-
lią taką jak Paryż i brak wykształconej sieci dużych miast spra-
wia, że podróże do Polski były zawsze podróżami po prowincji. 
Miały one jednakże inny charakter niż w  przypadku Francji. 
Przedstawiony wcześniej, w odniesieniu do Francji, typ podróży 
do wód i podróży leczniczej nie istniał w odniesieniu do Polski. 
Nie podróżowano też do Polski ze względu na modę odkrywa-
nia przyrody jako krajobrazu, co miało miejsce w odniesieniu 
do Francji, do której udawano się jedynie dla doznań estetycz-
nych. W przeciwieństwie do Francji podróże przez różne regiony 
państwa polsko-litewskiego nie obejmowała estetyczna perspek-
tywa przeżywania przyrody. Podróże po prowincji miały raczej 
charakter wyprawy agrarno-ekonomicznej, w której estetyczne 
postrzeganie zastępowała utylitarna obserwacja nastawiona 
na możliwą poprawę uprawy ziemi, hodowli i gospodarowania 
drewnem86. 

August Friedrich Ephraim Hammer w swych opisach podróży 
zwraca uwagę na różne czynniki, które miały wpływ na sytuację 
ekonomiczną i rolnictwo w Polsce. Zaznacza, że w dużej części 
kraju występują dobre gleby, ale narzeka na niekorzystne czyn-
niki demografi czne, słabą gęstość zaludnienia oraz krytycznie 
odnosi się do kwestii własności manufaktur i hodowli zwierząt87. 

W niektórych przypadkach typ podróży agrarno-ekonomicz-
nej był powiązany z  podróżą zawodową. Johann Philipp von 
Carosi, z pochodzenia rzymianin, ale wykształcony w Niemczech, 
odbył jako zarządca górnictwa w Rzeczypospolitej kilka dłuż-
szych podróży przez poszczególne polskie prowincje. W  opu-
blikowanej relacji Reisen durch verschiedene polnische Privin-
zen przedstawił szczegółowo polskie kopalnie, listę bogactw

86 Zob. II.3.
87 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 4 n., 7, 11, 13, 18–22, 25–27, s. 31.
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naturalnych oraz obszerne informacje na temat geologii i bogactw 
naturalnych kraju, a także gospodarki drzewnej i drzewostanu88.

Nawet jeśli tylko w  nielicznych przypadkach bezpośrednią 
okolicznością podróży do Polski była podróż edukacyjna, to 
niezależnie od motywów podróże te i  przedstawione powyżej 
ich opisy odpowiadały tematycznie, treściowo i  stylistycznie 
typowi oświeceniowej relacji z podróży, która kierowana była do 
wykształconej i zainteresowanej publiczności. To, że Polska stała 
się celem podróży, wynikało z koniunktury politycznej i wydarzeń 
w latach 90. XVIII i 30. XIX w. oraz ze zmian, które dokonały 
się w samym gatunku relacji podróżniczych. 

Polityczna podróż edukacyjna

Rozwój relacji z podróży w kierunku krytyki społecznej zazna-
czył się w ostatniej tercji XVIII w. Jednak bezpośrednie wypo-
wiedzi polityczne i  krytyka stosunków społecznych pojawiają 
się raczej na marginesie i  nierzadko w  formie zawoalowanej. 
Dopiero wraz z  rewolucją francuską i  politykującymi podróż-
nikami doby rewolucyjnej, relacje z  tych podróży nabrały jed-
noznacznie politycznej i krytycznej formy i były uwzględniane 
w społeczno-politycznych debatach tamtych czasów89. Jeśli idzie 
o  społeczny profi l podmiotów tych podróży, to zdecydowanie 
można mówić o  kontynuacji od podróży typowej dla okresu 
przedrewolucyjnego do wyprawy, której celem była obserwacja 
przebiegu rewolucji. Z tego punktu widzenia polityczną podróż 
edukacyjną z  lat 90. XVIII w. można traktować jako podtyp 
podróży osób wykształconych90. Rodzaj wojaży politycznie umo-
tywowanych odgrywał zarówno w odniesieniu do rewolucyjnej 
Francji, jak i Polski lat 90., ale też i później, w obliczu wydarzeń 
lat 1830–1831, ważną rolę. 

Wśród niemieckich podróżników po rewolucyjnej Francji jest 
wiele znanych nazwisk. Zaliczali się do nich: brunszwicki peda-
gog Joachim Heinrich Campe, Gerhard Anton von Halem, Karl 

88 Carosi, 1781–1784; Hornuff, 1790, s. 8, 18, 42; Liebeskind, 1795, s. 258, 300, 
308.

89 Stewart, 1983, s. 33–35; Brenner, 1990, s. 172–216.
90 Na temat typologicznego zaszeregowania jako podtyp zob. Blanke, 1997, 

s. 70.
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Friedrich Reinhard, Johann Wilhelm von Archenholtz, Kon-
rad Engelbert Oelsner i Johann Georg Forster91. Wszyscy oni 
podróżowali we wczesnej fazie rewolucji do Francji lub Paryża. 
Johann Georg Kerner, lekarz, był jednym z tych, który przed-
stawili relację o pogrążającej się w terrorze rewolucji. Późniejszą 
fazę, Dyrektoriatu i Konsulatu, opisali natomiast przebywający 
we Francji w  latach 1798–1799 Ernst Moritz Arndt, Andreas 
Georg Friedrich Rebmann w 1796 r. i ponownie Joachim Hein-
rich Campe w 1802 r.92 

Stosunkowo duża liczba relacji z Polski lat 80. i 90. XVIII w. 
każe sądzić, że Polska – miedzy reformą a rewolucją – była, poza 
Francją, bodaj najważniejszym punktem odniesienia w politycz-
nych debatach późnego absolutyzmu i w politycznym dyskursie 
lat 90. Między 1790 i 1795 r., kiedy miały miejsce ważne wydarze-
nia – ogłoszenie Konstytucji 3 maja, insurekcja kościuszkowska 
oraz drugi i  trzeci rozbiór – Polska była celem podróży wielu 
politycznie umotywowanych podróżników. 

Spisanie pierwszej europejskiej konstytucji i wydarzenia poli-
tyczne w Polsce były bezpośrednim powodem podróży do tego 
kraju Johanna Ericha Biestera. Był on jednym z  pierwszych, 
który postanowili naocznie przekonać się o sytuacji politycznej 
w Rzeczypospolitej. Jego Briefe über Polen und Preußen opisują 
w pozytywny sposób wydarzenia polityczne, kraj i ludzi93. Rów-
nież pochodzący ze Śląska lekarz i pisarz Johann Joseph Kausch 
uznał wydarzenia polityczne w Polsce za wystarczający powód, 
aby udać się tam w podróż. W Nachrichten über Polen okazał się 
podobnym polonofi lem jak Biester94. Joachima Christopha Frie-
dricha Schulza, profesora historii z Mitawy, który jako wysłannik 
na sejm opisywał polityczne wydarzenia w Polsce, również należy 
włączyć do grupy politycznych pisarzy lat 90. XVIII w.95

Druga kulminacja podróży politycznych do Polski nastąpiła 
w  latach 30. XIX w. W  porównaniu do lat 90. poprzedniego 

91 Campe, 1977; Halem, 1791; Reinhard, 1791; Archenholtz, 1792; Oelsner, 
1792a; Oelsner, 1792b; Forster, 1793–1794; Forster, 1793.

92 Kerner, 1797–1798; Kerner, 1978; Arndt, 1802; Rebmann, 1797–1798; Cam-
pe, 1804; zob. też ogólnie o  rewolucji: Reiseliteratur, 1987; Ruiz, 1982; Garber, 
1992a, s. 364–408.

93 Biester, 1791–1793, t. 18, s. 169, t. 19, s. 602 n.
94 Kausch, 1793.
95 Schulz, 1996.
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stulecia, kiedy to Francja czy też Paryż były głównym punktem 
odniesienia dla politycznie zainteresowanych podróżników, we 
wczesnych latach 30. XIX w. można odnieść wrażenie, że to 
wydarzenia w Polsce okazują się ważniejsze96. 

Na fali ruchów narodowowyzwoleńczych, które ogarnęły 
Europę, kilku politykujących podróżników znów skierowało 
się ku Polsce. Kraj, ostatecznie podzielony między zaborców 
w 1795 r., był od 1815 r. rządzony w unii personalnej z Rosją 
jako Królestwo Polskie. Dlatego głównym tematem debat nie 
były już reformy i  rewolucje, lecz kwestia narodowej niepod-
ległości. Zyskała ona szczególne znaczenie przede wszystkim 
z  powodu powstania listopadowego, które było wymierzone 
w  rosyjski reżim. Jednym ze sprawozdawców podróżniczych 
w tych czasach był, pochodzący z północnych Niemiec, artysta 
i turysta rewolucyjny Harro Harring, który w propolskiej manie-
rze relacjonował wydarzenia zachodzące w Polsce97. Wymienio-
nych wyżej autorów można uznać za wystarczającą reprezenta-
cję nieproporcjonalnie dużej liczby politycznie umotywowanych 
podróżników98.

Pod względem struktury społecznej, w  zakresie ekonomii 
i kultury oraz biorąc pod uwagę przebieg politycznych wydarzeń, 
Polska i  Francja stanowiły ok. 1800 r. dwa bardzo różne cele 
podróży. We Francji Paryż miał ogromny wpływ na aktywność 
podróżniczą, w  Polsce nie wykształciła się sieć dużych miast. 
Nawet takie miasta jak Kraków, Grodno i  rozkwitająca pod 
koniec XVIII w. Warszawa nie wyszły ani pod względem wiel-
kości, ani znaczenia poza krąg miast prowincjonalnych. Róż-
nice w wykształceniu się kultury miejskiej warunkowały z kolei 
kontrasty ekonomiczne i  społeczne. W  odniesieniu do Polski 
dotyczyło to np. problemu słabo rozwiniętego mieszczaństwa, 
który był w  relacjach z  podróży nieustannie podnoszony jako 
istotna społeczna różnica, zarówno w stosunku do Francji, jak 
i  Niemiec. Poza brakiem stanu średniego oba stanowe społe-
czeństwa szlacheckie przed 1780 r. bardzo różniły się między 
sobą pod względem społecznym. 

96 Zob. kolejny podrozdz. nt. trendów wydawniczych.
97 Harring, 1831b; Harring, 1831a. 
98 Zob. III.2.
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Przełomy polityczne lat 90. XVIII w., które ogniskowały 
w sobie polityczną opinię publiczną, doprowadziły w obu kra-
jach – w dłuższej perspektywie czasowej – do diametralnie roż-
nych skutków. U zachodniego sąsiada Niemiec doprowadzono 
do upadku stanowego społeczeństwa ancien régime i powstania 
narodu państwowego, u wschodniego natomiast nastąpił tery-
torialny rozbiór i utrata niepodległości. O różnicach struktural-
nych i  odmiennych wydarzeniach politycznych w  obu krajach 
można by wiele powiedzieć, ale chodzi tu jedynie o pokazanie, 
że sytuacja i kierunek rozwoju w obu były – w kontekście celu 
podróżowania – bardzo różne.

Jednak mimo odmiennego systemu społecznego i kierunku 
rozwoju można, w  odniesieniu do typów podróży i  motywów 
podróżowania, dostrzec nie tylko różnice – z jednej strony odkry-
wanie krajobrazów, podróże do wód, początki turystyki, z drugiej 
strony zaś bezpośrednie okoliczności, jak podróże do rodziny 
lub z powodów zawodowych – ale również podobieństwa i para-
lele. Najistotniejszym bodaj podobieństwem jest zdominowanie 
praktyki podróżniczej przez wzorzec podróży edukacyjnej lub 
też podróży osób wykształconych. W odniesieniu do obu krajów 
autorzy relacji podróżniczych podejmowali tematy społeczne, 
socjalne, polityczne lub agrarno-ekonomiczne, które opisy-
wali i oceniali zawsze w odniesieniu do kultury punktu wyjścia. 
Wraz z  podtypem politycznie umotywowanej podróży, wojaże 
osób wykształconych stanowiły zawsze najważniejszy rodzaj, 
co wyraźnie ukaże przegląd cyklicznego rozwoju koniunktur 
publikacyjnych. 

Koniunktury pisania i podróżowania

Na podstawie profi lu grupowego podróżników i  przeglądu 
typów podróżowania przeprowadzone zostało porównanie 
cyklów publikacji o  Francji i  Polsce. Aby ustalić koniunkturę 
sprawozdawczości podróżniczej, przeprowadzono kwerendę, 
której wynikiem było zgromadzenie w  odniesieniu do Francji 
352, a w odniesieniu do Polski 116 relacji99. Daje to stosunek 

99 Uwzględnione tytuły pochodzą z katalogów następujących bibliotek: Staats-
bibliothek Berlin, Landesbiliothek Eutin, Saats- und Universitätsbibliothek Göt-
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trzy do jednego na korzyść Francji. Rozkład pod względem dat 
publikacji uwzględnionych tytułów między 1750 i 1850 r. przed-
stawia wykres 1.

Wykres 1. Relacje z podróży po Polsce i Francji 1750–1850 
(łącznie: Francja – 352, Polska – 116)

Ponieważ w wykresie 1. zastosowano kryterium roku opubliko-
wania relacji, nie zaś odbycia podróży, wykres ilustruje koniunk-
tury publikowania sprawozdań z podróży po Francji i Polsce100. 
W  związku z  tym badanie w  żaden sposób nie odnosi się do 

tingen, Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Staatsbibliothek Wien; ponadto 
dodano: Beckmann, 1807–1809; Boucher de la Richardie, 1808. Podane liczby są 
reprezentatywne, choć mogą nie być wyczerpujące. 

100 Dane na wykresie uwzględniają tytuły opisujące Francję w granicach z 1789 r. 
i  Polskę w  granicach z  1772 r., zestawienie obejmuje wyłącznie tytuły książkowe 
i  artykuły w  czasopismach niemieckojęzycznych autorów. Nie uwzględniono tłu-
maczeń na język niemiecki obcojęzycznych autorów. Decydujący był rok wydania. 
W przypadku dzieł wielotomowych brano pod uwagę rok ukazania się pierwszego 
tomu. W  przypadku serii artykułów, które odnoszą się do jednej i  tej samej po-
dróży, potraktowano ową serię jako jeden tytuł, a nie każdy tekst z osobna. Przy 
tym decydujący był rok opublikowania pierwszego artykułu z serii. Niekiedy teksty 
z  okresu rewolucji francuskiej były najpierw publikowane jako serie artykułów 
w  czasopismach, a  dopiero później w  formie książkowej. W  takich przypadkach 
uwzględniono jako tytuł tak serię artykułów, jak i  wydanie książkowe, nie brano 
pod uwagę publikacji pośmiertnych. 
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całkowitej liczby podróży do obu krajów, które dotarły do opinii 
publicznej w formie innej niż tytuł książkowy lub artykuł w czaso-
piśmie101. Koniunktury publikowania mogą być traktowane tylko 
jako nieprecyzyjny wskaźnik całej aktywności podróżniczej102.

W większości przypadków relacje były publikowane w ciągu 
dwóch do trzech lat po odbyciu podróży. W nielicznych przy-
padkach data publikacji była o pięć i więcej lat późniejsza niż 
czas odbycia podróży. W  latach 90. XVIII i 30. XIX w., kiedy 
sprawozdawczość miała bezpośrednie odniesienie do wydarzeń 
społeczno-politycznych w obu krajach, czas dzielący podróż od 
publikacji był często bardzo krótki i nierzadko wynosił jedynie 
kilka miesięcy. W szczególności duża część relacji z pierwszych 
lat rewolucji we Francji ukazywała się wkrótce po powrocie 
z podróży. Było to możliwe głównie dzięki różnym wydawanym 
w  tamtych czasach periodykom, w których ukazywały się rela-
cje seryjnie kontynuowane. Czasem, jak w przypadku Joachima 
Heinricha Campego czy Konrada Engelberta Oelsnera, relacje 
ukazywały się jeszcze raz, w formie książkowej103. 

Biorąc pod uwagę, że Francja ok. 1800 r. była obok Anglii 
i  Włoch prawdopodobnie najczęściej odwiedzanym europej-
skim krajem, a Polska w porównaniu z nimi zajmowała zarówno 
w ówczesnej praktyce podróżniczej, jak i w ówczesnych bada-
niach pozycję marginalną, to stosunek liczby opublikowanych 
relacji, wynoszący trzy do jednego na korzyść Francji, jest jed-
nak zaskakująco korzystny dla Polski, bardziej niż można by 
się spodziewać. Poza tą ilościową różnicą w  koniunkturalnym 
rozłożeniu relacji, na przestrzeni stu lat przeważają podobień-

101 O  związku między podróżą i  publikacją zob. Grosser, 1989, s. 183, 220; 
 Roche, 2003, s. 41–45.

102 Można uznać, że np. w latach 90. XVIII w., zważywszy na rangę wydarzeń we 
Francji i wynikającego z tego zapotrzebowania, swoje relacje publikowało znacznie 
więcej obserwatorów rewolucyjnej Francji niż w  czasach spokojniejszych. W  tym 
kontekście przedstawione trendy mogą być jedynie warunkowo wskaźnikiem w kwe-
stii liczby podróżujących. 

103 Campe, 1977. Relacje w  formie listów ukazywały się najpierw w  latach 
1789–1790 w wydawanym przez Campego „Braunschweigerischer Journal”, potem 
w 1790 r. zostały wydane w formie książkowej. Zob. też Oelsner, 1797–1799, któ-
rego relacja ukazała się najpierw w wydawanym przez Archenholtza czasopiśmie 
„Minerva”. W odniesieniu do Polski szybszą, dziennikarską formę wybrał jedynie 
Erich Biester – wydawany przez niego miesięcznik „Berlinische Monatsschrift”; 
zob. Biester, 1791–1793.
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stwa. W latach 50. i 60. XVIII w. nie opublikowano żadnej relacji 
dotyczącej Polski, a w odniesieniu do Francji – po dwie w każ-
dym dziesięcioleciu104. Mała liczba relacji podróżniczych w tym 
przedziale czasowym wynikała prawdopodobnie z ogólnie nie-
korzystnej koniunktury podróżowania. Nikła aktywność podróż-
nicza spowodowana była, jak się wydaje, wojną siedmioletnią 
i ówczesnym układem sił politycznych. W wojnie o Śląsk stanęli 
naprzeciwko siebie z jednej strony Prusy w sojuszu z angielskim 
rodem królewskim z dynastii hanowerskiej i Hesją, a po drugiej 
Austria związana z Francją, Rosją i Saksonią. Działania wojenne 
koncentrowały się głównie na terytorium Śląska i Saksonii, ale 
rozprzestrzeniły się też na Brandenburgię, okolice Berlina, Cze-
chy oraz znaczne obszary Rzeszy i Prus Wschodnich105. Objęte 
konfl iktem były zatem m.in. ziemie pruskie i  śląskie, a  więc 
regiony, z  których – jak już wspomniano – pochodziło wielu 
podróżujących po Polsce. Polska, jako taka, nie była objęta 
działaniami wojennymi, ale zważywszy na polsko-saską unię 
personalną z  Wettynami, stała pośrednio po stronie przeciw-
ników Prus. Poza tym polskie terytorium służyło jako zaplecze 
i miejsce zgrupowania wojsk rosyjskich106. Tego rodzaju układ sił, 
w którym Prusy stały naprzeciwko obu sąsiadów, Francji i Polski, 
a także bezpośrednie i pośrednie skutków wojny powodowały, 
że podróżowanie wydaje się mało prawdopodobne. Również 
wojna domowa, która wybuchła w Polsce w 1768 r. i w której 
interweniowała Rosja, co zakończyło się pierwszym rozbiorem 
Polski, była kolejną przeszkodą w podróżowaniu po tym kraju107.

W odniesieniu do Polski należy zauważyć, pomijając wyda-
rzenia wojenne w  latach 1756–1763, że z całego okresu pano-
wania obu Wettynów, Augusta II i Augusta III, którzy w latach 
1697–1763 rządzili w unii personalnej Saksonią i Polską, nie ma 
prawie żadnych relacji z podróży. Wzrostu zainteresowania Pol-
ską można się było spodziewać za czasów saskich, tym bardziej 

104 Loen, 1752a; Loen, 1752b; Willebrandt, 1758; Gerbert, 1767; Willebrandt, 
1769. Drugi tytuł Loena odnosi się prawdopodobnie do podróży i został uwzględ-
niony jako samodzielny tytuł, nowe wydanie Willebrandta z 1769 r. potraktowano 
jako osobny tytuł. 

105 Schilling, 1998, s. 450–473.
106 Zernack, 1994, s. 255 n., 261, 277.
107 Topolski, 2000, s. 171–174; Davies, 2001, s. 483–486; Zernack, 1994, s. 280–

–284.
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że przez cały wiek XVII nie można było po niej podróżować 
z powodu kolejnych wojen, toczących się na polskim terytorium, 
a  zwłaszcza podczas wielkiej wojny północnej. Spuścizna lite-
ratury podróżniczej nie potwierdza jednak takiej tendencji108. 

Wzrost liczby publikacji o  obu krajach można zaobserwo-
wań dopiero w latach 70. i 80. XVIII w. Oba te dziesięciolecia, 
znacznie spokojniejsze i bardziej pokojowe niż poprzednie dwie 
dekady, sprzyjały częstszemu podróżowaniu do Paryża i przez 
francuską prowincję. Również ustabilizowana wewnętrznie Pol-
ska po pierwszym rozbiorze, za panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, który przeprowadzał wiele politycznych, socjal-
nych i społecznych reform, zaczęła przyciągać podróżników, opi-
sujących wschodniego sąsiada Niemiec i nowo zdobyte ziemie. 

O  ile w  przypadku Francji liczba publikacji sukcesywnie, 
początkowo równomiernie, rosła aż do 1770 r., o tyle w odnie-
sieniu do Polski wyraźny i skokowy wzrost liczby relacji nastąpił 
dopiero w drugiej połowie lat 80. XVIII w. Powody tego nagłego 
wzrostu nie dają się precyzyjnie określić w  oparciu o  źródła. 
Jedną z przyczyn mogło być zainteresowanie zdobytą w wyniku 
pierwszego rozbioru Polski nową prowincją, a mianowicie Pru-
sami Zachodnimi, które znalazły się w centrum zainteresowania 
różnych podróżników, wśród nich Carla Heinricha Oesterleina 
i  Johanna Heinricha Friedricha109. Reformy wprowadzone za 
rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, m.in. założenie 
w 1765 r. Szkoły Rycerskiej, zwanej Korpusem Kadetów, powoła-
nie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego minister-
stwa oświaty, wychowania i kultury w Europie, dla utworzenia 
której wykorzystano zsekularyzowany majątek jezuitów, a także 
starania podejmowane w kierunku ożywienia kultury miejskiej, 
były znane opinii publicznej za pośrednictwem przekazów w cza-
sopismach, które stawały się coraz popularniejsze. Na przykład 
w „Deutsche Kronik” Christiana Friedricha Daniela Schubarta 
działania podjęte w Polsce w latach 70. XVIII w. przedstawiano 
w pozytywny sposób i określano jako nowoczesne110. Johann Ber-
noulli, który zapoznał się osobiście z  nowo powołaną Szkołą 

108 Arnold, 1900, s. 24–40.
109 Oesterlein, 1784; Ulrich, 1779–1781, t. 1. Na temat ziem przyłączonych do 

Prus po pierwszym rozbiorze Polski zob. Chwalba, 2000, s. 175–187.
110 Koziełek, 1990b, s. 86; nt. reform zob. Zernack, 1994, s. 284–286.
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Rycerską, uznał, że Korpus Kadetów, który służył wychowywaniu 
młodych polskich szlachciców, „to najpożyteczniejsza i  godna 
pochwały instytucja, jaką założył mądry Stanisław August”. 
O  tej, w  jego oczach, wzorcowej szkole relacjonował wyczer-
pująco: „Młodzi ludzie dostają w niej za darmo [sic!] wszelkie 
nauki dla ogłady, jak i pożytku, które dostają tylko wytworne 
i bogate dzieci na koszt rodziców. Naucza się ich matematyki, 
sztuki inżynieryjnej, budowy umocnień, prawa, umiejętności pro-
wadzenia budżetu, opisu ziemi, historii świata, przyrody, nauk 
humanistycznych, łaciny, polskiego, francuskiego, niemieckiego, 
rysunku, tańca, fechtunku itd. niczego się nie zaniedbuje”111. 
Nie wymieniając nazwisk, Bernoulli szkicował pozytywny obraz 
„nowszej historii uczonych Polski”112 i miał z pewnością na myśli 
polskich działaczy oświeceniowych i uczonych, jak Hugo Kołłą-
taj, Stanisław Staszic, Ignacy Krasicki i  Adam Naruszewicz113. 
Bernoulli chwalił mecenat polskiej arystokracji, m.in. Igna-
cego Potockiego w dziedzinie sztuki i nauki, i opisywał tętniące 
życie salonów w  Warszawie oraz kilka towarzystw naukowych 
działających w  stolicy, w  tym Towarzystwo Nauk Fizycznych, 
na posiedzeniach którego był wielokrotnym gościem. Ponadto 
kazał się oprowadzić po służącej naukowcom „słynnej Bibliotece 
Załuskich”, którą wychwalał jako „bodaj jeden z największych 
zbiorów tego rodzaju w Europie”114. 

Wykazanie recepcji i  intertekstualności relacji z  podróży 
w późniejszych relacjach jest w wielu przypadkach, jak zresztą 
u samego Bernoullego, możliwe tylko w bardzo ograniczonym 
zakresie. Jednak jego przedstawienie Polski i  Warszawy jest 
wśród wczesnych niemieckojęzycznych opisów kraju najbardziej 
wyczerpujące. Można wobec tego założyć, że stanowiło dla póź-
niejszych podróżników źródło i swoiste przygotowanie. Ponadto 
pozytywne przedstawienie Polski w wielu dziedzinach wpłynęło 
na zainteresowanie i wiedzę o tym kraju115.

111 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 110.
112 Tamże, s. 282–285.
113 Libera, 1989, s. 9–32; Davies, 2001, s. 492; Cambridge History of Poland, 

1951, s. 177–194. 
114 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 144, 147, nt. kultury salonowej zob. s. 125 n., 

towarzystwa fi zycznego – s. 167–172, mecenatu – s. 173 n.
115 Na temat wiedzy wstępnej, lektur i problemu intertekstualności zob. I.3.
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Wykres 2. Relacje z podróży po Francji 1750–1850 (łączna liczba relacji – 352)

Szczyt zainteresowania tak Polską, jak i Francją, w okresie 
między 1750 a  1850 r. przypadł na lata 90. XVIII w. Spośród 
wszystkich opublikowanych w badanym okresie relacji z podróży 
w szczytowym okresie tej dekady 28% dotyczyło Francji, a 22% 
Polski. Taki wynik jest niewątpliwie znaczący. Przyczyną tej 
równolegle przebiegającej tendencji wyrażającej się skokowym 
wzrostem koniunktury publikacyjnej były dwa różne przełomy 
społeczno-polityczne. Z jednej strony była to rewolucja francu-
ska, oddolny ruch społeczny z użyciem siły, z drugiej zaś próba 
odgórnego zreformowania polskiego państwa w sojuszu z królem 
i częścią szlachty. Apogeum reform było ogłoszenie Konstytu-
cji 3 maja w 1971 r. Zainteresowani polityką podróżnicy poru-
szali się między tymi dwiema skrajnościami, oddolną rewolucją 
i odgórnymi reformami, co w efekcie zdominowało koniunkturę 
podróżowania i publikowania w tych latach116. 

Wspólne dla obu przypadków jest to, że przypadający na lata 
90. XVIII w. szczyt publikacyjny zdominowany był przez jeden 
typ podróży, a mianowicie przez polityczną podróż edukacyjną. 
W obrębie tego dziesięciolecia są też i różnice. Publikacje o Pol-
sce są równomiernie rozłożone w całym dziesięcioleciu. Próba 

116 Zob. III.2.
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zreformowania i politycznego ustabilizowania Polski spowodo-
wała w dłuższym okresie kolejne interwencje zaborców i osta-
teczny podział terytorium polskiego w wyniku rozbiorów w latach 
1793 i 1795117. Podróżujących sprawozdawców w równy sposób 
przyciągały zarówno wydarzenia wczesnych lat 90., jak też drugi 
i  trzeci rozbiór, insurekcja kościuszkowska oraz kwestia naro-
dowej niepodległości wobec ostatecznego upadku państwa118. 
Natomiast w odniesieniu do Francji zauważalne są dwa szczyty 
publikacyjne: pierwszy odnoszący się do relacji z wczesnych lat 
rewolucji i drugi, charakteryzujący się znacznym wzrostem liczby 
publikacji, przypadający na lata 1795–1799. Fakt ten jest o tyle 
zaskakujący, że prace dotyczące podróży „rewolucyjnych” zwią-
zane są silniej z czasowo wcześniejszymi sprawozdawcami, jak 
Campe, Forster, Halem, Archenholtz, Oelsner czy Reichard119. 
Wzrost publikacji w drugiej połowie lat 90. wynika z tego, że ruch 
podróżniczy do Francji prawie ustał w latach terroru 1792–1794 
i początku działań wojennych. Dopiero spokojniejsza faza okresu 

117 Zernack, 1994, s. 289–295; Broszat, 1963, s. 34–45.
118 Rhode, 1966, s. 323–328; Zernack, 1994, s. 293 n.
119 Witte, 1971. Tendencja ta jest w mniejszym stopniu uwypuklona w: Grosser, 

1989, s. 183–286.

Wykres 3. Relacje z podróży po Polsce 1750–1850 
(łączna liczba publikacji – 116)
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Dyrektoriatu umożliwiła liczniejszy napływ podróżujących120. Pod 
względem jakościowym relacje te, hołdujące bardziej wzorcom 
przedrewolucyjnym, nie wniosły niczego istotnego do politycznej 
podróży edukacyjnej.

Podobieństwa w tendencjach publikacyjnych utrzymywały się 
po tej niespokojnej pod względem polityczno-społecznym deka-
dzie aż do połowy XIX w. Do początku lat 30. liczba publikowa-
nych relacji podróżniczych o obu krajach sukcesywnie spadała. 
Jednak o ile w odniesieniu do Francji w latach 1800–1805 i 1805–
–1810 spadła w  porównaniu z  latami 90. XVIII w. o  połowę, 
o  tyle w  odniesieniu do Polski spadek nie był tak drastyczny 
i  procentowo utrzymywał się na wyższym poziomie121. Inaczej 
niż w latach 50. i 60. XVIII w., kiedy działania wojenne pozwa-
lały prawdopodobnie na jedynie bardzo ograniczoną aktywność 
podróżniczą, ani insurekcja kościuszkowska, ani wojny przeciwko 
rewolucyjnej Francji, które bez wyraźnej cezury przeszły w wojny 
napoleońskie, nie spowodowały zbytniego zmniejszenia się liczby 
publikacji. Pozostała ona, zarówno w odniesieniu do Francji, jak 
i Polski, w pierwszym dziesięcioleciu XIX w., mimo tendencji 
spadkowej, na wyższym poziomie niż w drugiej połowie lat 80. 
XVIII w., a więc powyżej średniej122. 

Tendencja spadkowa liczby publikacji utrzymywała się 
i  osiągnęła w  latach 20. XIX w. w  obu przypadkach wartości 
minimalne. Pomijając krótkotrwałą stabilizację pod koniec ery 
napoleońskiej, ok. 1815 r., tendencja spadkowa była widoczna 
w  równomiernych cyklach do 1820 r. Wzrost nastąpił dopiero 
w końcu lat 20. Natomiast w odniesieniu do Polski cykle wyka-
zują silniejsze zmiany. O ile tendencja spadkowa w pierwszym 
dziesięcioleciu XIX w. w  porównaniu do najwyższego szczytu 
lat 90. przebiegała dość łagodnie, o  tyle po 1810 r. nastąpiło 
gwałtowne załamanie i przez kolejne dwadzieścia lat liczba publi-
kacji pozostawała na poziomie niższym niż w latach 70. XVIII w. 
Gwałtowna przerwa w relacjach o Polsce, która sprawiła, że nie 

120 Grosser, 1989, s. 220.
121 Choć z prawnego punktu widzenia podróże do Polski po 1795 r. były podró-

żami do Prus, Rosji i Austrii, to w niniejszych rozważaniach dot. okresu po 1795 r. 
nadal uznaje się Rzeczpospolitą w granicach z 1772 r. 

122 Średnia liczba publikacji w danej dekadzie wyniosła dla Francji 32, dla Polski 
11, co oznacza, że odpowiada wielkościom z lat 80. XVIII w. 
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ma prawie publikacji na temat Księstwa Warszawskiego, spowo-
dowana była najprawdopodobniej trwającą wojną i  kampanią 
Napoleona przeciwko Rosji. 

W  latach 30. zarysowują się w obu przypadkach tendencje, 
w których na pierwszy rzut oka przeważają podobieństwa. Rok 
1830 był dla Francji z  powodu rewolucji lipcowej i  dla Polski 
z  powodu powstania listopadowego przełomowy i  stanowił 
cezurę w relacjach podróżniczych. Oba wydarzenia sprawiły, że 
liczba relacji gwałtownie wzrosła wobec minimalnej ich liczby 
z lat 20., osiągając tempo wzrostu podobne do lat 90. poprzed-
niego stulecia. W obu przypadkach tendencja ta oznacza, że lata 
90. XVIII i 30. XIX w. są najczęściej opisywanymi dziesięciole-
ciami w obrębie badanego przedziału czasu123. 

Uzasadnianie tego wzrostu, w  odniesieniu do obu kra-
jów, wyłącznie wydarzeniami politycznymi byłoby jednak zbyt 
pochopne, choć po latach 90. to one bez wątpienia wywołały 
drugi szczyt politycznie umotywowanych podróży. Podzieliw-
szy dziesięciolecie na połowę, w przypadku Polski bezpośredni 
związek między wydarzeniami politycznymi a  liczbą publikacji 
jest bardzo wyraźny. Na tle liczby wszystkich relacji opublikowa-
nych w XIX w. 16% stanowią te z lat 1830–1835, co jest rekor-
dem cyklu pięcioletniego124. Większość tych relacji odnosi się 
do podróży odbytych w 1830 i 1831 r. i prawie wszystkie zostały 
w krótkim czasie opublikowane – w 1831 albo 1832 r. – jako bez-
pośrednie reakcje na niedawne wydarzenia125. Zatem rekordowa 
liczba publikacji pozostaje w bezpośrednim związku z powsta-
niem listopadowym i musi być rozpatrywana w odniesieniu do 
szeroko w  latach 30. XIX w. rozpowszechnionej w Niemczech 
sympatii do walki narodowowyzwoleńczej i  w  nawiązaniu do 
przyjaźni dla Polski wczesnego liberalizmu, której momentem 
szczytowym jest przebieg demonstracji podczas Hambacher Fest 
w 1832 r.126 Ten bezpośredni związek między podróżą i relacją 
z jej przebiegu a politycznymi wydarzeniami w Polsce uwidacz-

123 W odniesieniu do Polski tyle samo relacji przypada tylko na lata 1800–1810.
124 W odniesieniu do Polski średnia w cyklu pięcioletnim wynosi 5,3 publikacji.
125 Spośród odnalezionych 19 relacji aż 16 zostało opublikowanych w  latach 

1830–1832.
126 Kolb, 1975, s. 111–127; Seepel, 1967, s. 53–62, 76–80, 86–101; Orłowski, 

1996, s. 199–202; Müller, 1984, s. 84; Siemann, 1995, s. 346–349.
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nia się wyraźnie w gwałtownym spadku liczby relacji w drugiej 
połowie tego dziesięciolecia. Opublikowane wtedy tylko cztery 
opisy to wynik zdecydowanie poniżej średniej.

Również w  odniesieniu do Francji zachodzi ścisły związek 
między podróżą, relacją z  niej a  politycznym wydarzeniem. 
Jednak w porównaniu z Polską rewolucja lipcowa okazała się 
słabszym magnesem dla podróżnych umotywowanych politycz-
nie niż powstanie listopadowe. Co prawda, wobec stwierdzo-
nych 25 relacji za lata 1800–1835, liczba relacji o  Francji jest 
w porównaniu z publikacjami za ten sam okres o Polsce więk-
sza, ale pozostaje wyraźnie poniżej poziomu z  lat 1795–1800. 
Ponadto relacje te nie mają takiej wagi jak opisy Polski w tym 
samym okresie127. Wysoka łączna liczba publikacji w  odnie-
sieniu do Francji w  latach 1830–1840 rozkłada się nierów-
nomiernie, wyraźny bowiem wzrost nastąpił po 1835 r.; licz-
bowo przewyższył on nawet pierwszą połowę lat 90. XVIII w. 
W  odniesieniu do Francji, jak wynika z  liczbowego porówna-
nia z Polską, politycznie umotywowanych podróżujących mniej 
pociągały bezpośrednie wydarzenia 1800 r., bardziej natomiast 
spokojniejsze stosunkowo późne lata 30. i  ustabilizowana 
monarchia lipcowa128. 

Dalszy przebieg krzywej podróżowania i publikowania poka-
zuje, że turystyka rewolucyjna zakończyła się w latach 30. XIX w. 
Co prawda istniał później typ politycznej podróży edukacyjnej, 
który pozostawał w  związku z  politycznym dyskursem lat 40., 
ale wydarzenia rewolucyjne z  lat 1848–1849 nie spowodowały 
wzrostu liczby publikacji, który byłby porównywalny z latami 90. 
XVIII i 30. XIX w. Przeciwnie, w przypadku Polski spadła liczba 
opublikowanych relacji bezpośrednio w  pierwszych latach po 
1830 r. Ta zapaść w liczbie publikacji o Polsce uległa nieznacznej 
poprawie na początku lat 40., ale do końca następnej dekady 
wykazywała dalszą tendencję spadkową. Nieudane powstania 
krakowskie w 1846 r., a także w Galicji i Wielkopolsce w 1848 r. 
nie wpłynęły na sytuację na rynku wydawniczym129. 

127 W porównaniu do łącznej liczby publikacji z lat 1750–1850 ujęte w statystyce 
19 publikacji o Polsce stanowi 16,4%, a 25 publikacji o Francji – 7,1%. 

128 Zob. III.2.
129 Chwalba, 2000, s. 307–315, zwł. s. 309 (o  Poznaniu), s. 312 n. (o  Galicji); 

Davies, 2001, s. 612 n., 627 n.
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Podobna tendencja zarysowuje się w odniesieniu do Francji. 
Co prawda liczba publikacji po 1840 r. nie spadła tak drastycz-
nie jak w przypadku Polski, ale mimo wszystko zmniejszyła się 
o połowę. Wydaje się, że podróżujący w owych czasach zdecy-
dowanie zdawali sobie sprawę, że odwiedzali Francję i  Paryż 
w  czasach „odpływu”, jak to w  swej relacji określił Heinrich 
Laube. Opis Paryża rozpoczął następującymi słowami: „Nie jest 
dziś w modzie podróżować do Paryża” i zaraz potem dodał: „na 
szczęście”, a potem stwierdził, że spadająca popularność Fran-
cji związana jest z silniejszym „zainteresowaniem ojczyzną”130. 
Jednakże publikowanie relacji w latach 1840–1860 utrzymało się 
na niezmienionym średnim poziomie, podczas gdy publikowanie 
o Polsce niemal całkowicie ustało131. Rewolucja lutowa z 1848 r. 
nie wpłynęła znacząco na tę fazę koniunktury publikacyjnej132. 

Przyczyny spadku liczby publikacji o Polsce ok. 1835 r. oraz, 
w odniesieniu do Francji, ok. 1840 r. muszą pozostać w sferze 
spekulacji. Jednym z możliwych wyjaśnień jest fakt, że inaczej 
niż wydarzenia rewolucyjne z lat 1789 i 1830, te z lat 1848–1849 
dotyczyły własnego kraju i w związku z  tym „kazały” politycz-
nie umotywowanym podróżującym pozostać w domu. Dyskurs 
polityczny doby reform i rewolucji na temat narodu, narodowej 
niepodległości i konstytucji odbywał się już nie tylko w świetle 
wydarzeń w obu sąsiadnich krajach, jak to miało miejsce w latach 
90. XVIII i 30. XIX w., lecz dotyczył bezpośrednio wewnątrz-
niemieckiej rzeczywistości. Negatywny z  perspektywy polskiej 
przebieg debaty w Paulskirche na temat „sprawy polskiej”, która 
była jednocześnie dyskusją nad przyszłymi granicami państwa 
narodowego, dobitnie ilustruje ówczesną sytuację133.

Porównanie sytuacji publikacyjnych ukazuje to, co już wcze-
śniej stwierdzono. Francja należała w XVIII w. do często wybie-
ranych celów podróży, które regularnie i bez przerw opisywano. 
Co prawda szczytowe okresy w cyklach publikacyjnych związane 
były z  polityczną koniunkturą i  wydarzeniami społeczno-poli-

130 Laube, 1848, s. 1 n.
131 Średnia liczba publikacji przypadająca na cykl pięcioletni przy 352 publika-

cjach dot. Francji wynosi 16, a w odniesieniu do pięcioleci po 1840 r. przekracza 
nieznacznie średnią i wynosi odpowiednio 19, 20, 17 i 17.

132 Kautz, 1957, s. 50–66.
133 Lutz 1998, s. 285–287; Siemann, 1985, s. 149 n.; Chwalba, 2000, s. 310, Da-

vies, 2001, s. 817 n.
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tycznymi, ale zapaść w  liczbie publikacji w  odniesieniu do lat 
90. XVIII i 30. XIX w. nie była tak głęboka jak w przypadku 
Polski. Poza tym Polska znajdowała się w końcu XVIII i w pierw-
szej połowie XIX w. raczej na marginesie niemieckiej praktyki 
podróżniczej. Co prawda opisywano wschodniego sąsiada, ale 
było to ściśle związane z wydarzeniami politycznymi. Poza okre-
sem znaczących wydarzeń społeczno-politycznych z lat 90. XVIII 
i 30. XIX w. Polska budziła w dłuższych okresach – od ok. 1750 r. 
do połowy lat 80. XVIII w., a potem w  latach 1815–1830 i po 
1845 r. – raczej małe zainteresowanie.

Ponadto analiza koniunkturalnego rozłożenia relacji podróż-
niczych wskazuje na bardzo istotne znaczenie relacji z podróży 
jako gatunku źródłowego, który służył w badanym okresie do 
przekazywania obrazu obcych. Zanim w pierwszych dziesięcio-
leciach XIX w. czasopisma, a przede wszystkim coraz większa 
liczba tytułów prasy codziennej, stały się podstawowym medium 
informującym o obcych krajach i regionach, do lat 30. to wła-
śnie relacje z  podróży zajmowały wiodącą pozycję w  procesie 
przekazywania obrazów obcych. Tę niemal zmonopolizowaną do 
początków XIX w. przez literaturę podróżniczą funkcję przejęły 
w końcu lat 30. inne media. Koniunktury publikacyjne potwier-
dzają zasadność traktowania gatunku jako przedmiotu badania 
w odniesieniu do okresu między 1750 a 1850 r.

W obu przypadkach zaobserwowany związek między prak-
tyką podróżniczą, cyklami publikacyjnymi i wydarzeniami spo-
łeczno-politycznymi ma swe konsekwencje w  treściowej anali-
zie relacji podróżniczych i interpretacji literatury podróżniczej. 
Relacje z podróży nie są nigdy tylko tekstem i literaturą. Nie są 
wyłącznie dyskursem sprzężonym z ówczesnym kontekstem spo-
łeczno-politycznym. Proces kulturowego tworzenia i wymyślania 
„innego” nie ma nigdy wyłącznie konstruującego charakteru134.

134 Badania nawiązujące do Orientalism Saida i przez to pośrednio do pojęcia 
dyskursu Michela Foucaulta prześledziły ścieżkę odczytywania literatury podróż-
niczej bez jakichkolwiek kontekstów i stwierdziły wyłącznie konstruowany charak-
ter zjawisk kulturowych. Przykładowo Larry Wolff, który stosuje wobec Europy 
Wschodniej koncepcję orientalizmu, nie odnosi się w swej historii mentalnych wy-
obrażeń o Europie Wschodniej do jej historii; zob. Wolff, 1996, s. 6 n. Na temat 
krytyki dyskursywnie zorientowanej perspektywy w odniesieniu do relacji podróż-
niczych zob. Osterhammel, 1998, s. 21–24; Bassnet, 1993, s. 110, 111; Mills, 1999, 
s. 29–47, 105–130 (krytycznie o Saidzie zwł. s. 117, 119, 122). 
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Uwidacznia się to wyraźnie w  porównawczej analizie cyklicz-
nego rozkładu relacji podróżniczych dotyczących Francji i Pol-
ski. Koniunktury, zwłaszcza że szczytowe ich okresy przypadają 
na lata 90. XVIII i  30. XIX w., pozostają w  ścisłym związku 
z zewnętrznymi wydarzeniami i istotnymi przełomami społeczno-
-politycznymi w obu krajach. Jeśli porównać łączną liczbę odna-
lezionych publikacji w odniesieniu do lat 90. XVIII i 30. XIX w., 
to w przypadku Francji stanowią one 40%, a w przypadku Polski 
47% wszystkich odnalezionych publikacji za okres od 1750 do 
1850 r. Twierdzenie – w odniesieniu do badanego okresu – że 
dominującym typem była polityczna podróż edukacyjna byłoby 
przesadą. Jednak ich liczba świadczy o tym, że udział podróżu-
jących pisarzy zainteresowanych problematyką społeczno-poli-
tyczną i zaangażowanych w tej dziedzinie był bardzo wysoki. To 
z kolei wskazuje na społeczny skład grupy podróżujących, którzy 
za pośrednictwem relacji z podróży brali udział w politycznym 
dyskursie swoich czasów. Nie musi to oznaczać, że dyskusja 
polityczna w tych relacjach ograniczała się wyłącznie do Polski 
lub Francji. W dalszej części pracy zostanie jeszcze dokładniej 
wywiedzione, że sytuacja wewnątrz Niemiec była ukazywana 
i dyskutowana w odniesieniu do zagranicznej. 

3. Wiedza, recepcja i opinia publiczna

Joachim Christoph Friedrich Schulz tak pisał w  1786 r. 
w  przedmowie do pierwszego tomu wydawanego przez siebie 
zbioru podróżniczego: „Pojawia się teraz tyle opisów podróży, że 
z powodu nadmiaru publiczność niebawem w ogóle przestanie je 
czytać. Mnóstwo autorów, i jeszcze więcej wydawców, prześciguje 
się w nasyceniu wszelakich gustów opisu podróży dostarczając 
coraz to nowej pożywki. I obie strony wydają się wychodzić na 
swoje. Kto dziś robi podróż na odległość 5 do 10  mil, zaraz 
po powrocie zajęty jest przedstawieniem publiczności swych 
uwag”135. Krytykował nie tylko samą ilość relacji z podróży, ale 
też ich jakość i  treść. Skarżył się, że wiele relacji prezentuje 
wątpliwą jakość, ale przede wszystkim często nie wnoszą nic 

135 Neue Quartalsschrift, 1786–1792, t. 1, s. III.
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nowego. A właśnie aspekt nowości był tym szczególnym wyma-
ganiem stawianym literaturze podróżniczej będącej w tamtych 
czasach medium informacyjnym. Rzeczywiście, kiedy Schulz pisał 
w połowie lat 80. XVIII w. wstęp do wydawanego przez siebie 
zbioru, ilość publikacji podróżniczych zbliżała się do apogeum.

Duża liczba publikowanych relacji podróżniczych służyła czę-
sto przygotowaniu własnej podróży i wpływała na sposób postrze-
gania innych krajów oraz oczekiwania wobec nich, jeszcze przed 
rozpoczęciem wojaży. Tego rodzaju przygotowanie do podróży, 
które obejmowało lekturę relacji podróżniczych, należało do 
wymagań apodemiki, teoretycznej instrukcji prawidłowego, 
pożytecznego i rozsądnego podróżowania136. Liczne w tamtych 
czasach pisma apodemiczne podawały cały szereg reguł i spo-
sobów zachowań, których podróżujący powinni przestrzegać 
przed, podczas i po podróży. Należało do tego zalecenie, aby 
przygotowując się do zwiedzania wybranego regionu, nauczyć się 
miejscowego języka i poprzez odpowiednią lekturę zapoznać się 
z kulturą, historią i sytuacją polityczną danego kraju137. 

Do lektur przygotowawczych należały dzieła historyczne, 
topografi czne i  geografi czne, gatunki literackie, jak powieść 
i przewodnik. Johann Rhode mówił explicite o „geografi cznych, 
kameralistycznych, statystycznych” pismach, z pomocą których 
powinno się podróżować i opisywać138. Przede wszystkim jednak 
kanon lektur wyznaczały relacje poprzedników. W odniesieniu do 
tego aspektu podróżowania Daniel Roche zauważa, że wszystko, 
co wykształceni i  uczeni pasażerowie czytali przed rozpoczę-
ciem podróży wpływało na oczekiwania i poprzedzało wiedzę: 
„Podróżowanie wymaga antycypacji. […] Udane przemieszczanie 
się przygotowywane jest przez lektury i skuteczne informowa-
nie się o krajach leżących na wyznaczonej trasie”139. W związku 
z tym powstaje pytanie, jakimi źródłami dysponowali na temat 
Francji i  Polski oraz z  jakich lektur korzystali podróżujący.

136 Kratter, 1786, npag. przedmowa; Schilderungen, 1795, s. 109. Na temat po-
żytecznego podróżowania zob. Roche, 2003, s. 53–57, 75–77, 82–88.

137 Gottlieb, 1799, s. 105; Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 31, szp. 367, 370 
(art. ten przejmował kategorie podróży wymienione przez Juliusa Bernharda von Roh-
ra; Rohr, 1715). Na temat apodemiki zob. Stagl 1980; Apodemiken, 1983; Stagl 1987.

138 Rhode, 1798, t. 1, s. II.
139 Roche, 2003, s. 71 (tłum. K.A. Chmielewska), nt. przygotowania podróżują-

cego i intertekstualności gatunku zob. też s. 111, 144.
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Lektury, wiedza wstępna i oczekiwania

Idąc za apodemicznymi instrukcjami podróży, Johann Joseph 
Kausch podkreślał w  przedmowie do Nachrichten über Polen 
konieczność zasięgnięcia informacji o kraju przed rozpoczęciem 
podróży. Choć – jak stwierdza sam autor – w przypadku Polski 
było to ok. 1790 r. trudne do wykonania z powodu braku źródeł 
i  literatury. „Polska – pisał ten śląski lekarz – nie ma niestety 
takiej topografi i, którą mógłbym się posłużyć w zgodzie z moimi 
zasadami”140. Jego opis sprawia wrażenie, jakby czuł się zobo-
wiązany do zmniejszenia tego niedostatku informacji o „polskiej 
literaturze, o  postępach w  kulturze” na tej – jak pisał – terra 
incognita, mając na myśli Polskę141. 

Ponieważ brakowało aktualnych opisów z podróży i  innych 
dzieł, które mogłyby posłużyć jako źródło informacji o Polsce, 
podróżujący do Rzeczypospolitej przed 1790 r. sięgali po star-
sze, jak zresztą niektórzy zauważali przestarzałe, dzieła histo-
ryczne. Recypowane były pisma historyczne Christopha Hein-
richa Hartknocha z końca XVII w. albo starsze opisy podróży, 
które jednak – jak zauważał Bernoulli – niewiele miały wspól-
nego z przemianami w Polsce za panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego142. Ponieważ zwrócenie się ku Polsce, jak to już 
wykazało badanie tendencji wydawniczych, miało się rozwinąć 
dopiero w  latach 80. XVIII w., określenie kanonu literatury 
w odniesieniu do tego okresu jest dość łatwe.

Nieodzownym źródłem była publikacja Antona Friedricha 
Büschinga Neue Erdbeschreibung. Ukazała się po raz pierw-
szy w  latach 50. XVIII w., a w  latach 70. wydano ją ponownie 
w nowym opracowaniu. Wielotomowe dzieło Büschinga obejmo-
wało statystyczno-topografi czny i  polityczno-geografi czny opis 
całej Europy i  części Azji. Tom o  Prusach, Polsce, Węgrzech, 

140 Kausch, 1793, t. 1, s. XIII; Carosi, 1781–1784, t. 2, npag. przedmowa.
141 Kausch, 1793, t. 1, s. XXI.
142 Christoph Heinrich Hartknoch (1644–1687) – chodziło prawdopodobnie 

o  jego opisy Alt- und Neues Preussen i  Die Republik Polen von 1687. Na temat 
Hartknocha zob. Die gelehrte Welt, 1972, s. 108–129; odniesienia do Hartknocha 
zob. też Baczko, 1800; Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 83. Brak jest bezpośrednie-
go powoływania się podróżujących na starszą literaturę podróżniczą. Można więc 
jedynie przypuszczać, jaką literaturą się posługiwano. Wśród nielicznych opisów 
Polski powstałych między końcem XVII w. i połową XVIII w. zob. Connor, 1700; 
Cromer, 1741; Zürner, 1738.
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Siedmiogrodzie, Galicji i Lodomerii informował ogólnie o geo-
grafi cznej rozległości Polski, o poszczególnych regionach wcho-
dzących w skład Rzeczypospolitej, o uwarunkowaniach klima-
tycznych, językach, wyznaniach oraz historii i ustroju politycznym 
państwa143. Mało który podróżujący nie zetknął się z tym pod-
stawowym dziełem144. 

Hasło Polen w Universal-Lexikon Johanna Heinricha Zedlera, 
który opisywał kraj podobnie jak Büsching, tyle że w skróconej 
formie, nie zostało ani razu wymienione w  literaturze podróż-
niczej. Należy jednak sądzić, że posługiwanie się najbardziej 
w  XVIII w. znanym leksykonem było w  środowisku wykształ-
conych podróżujących oczywistością. To, że w żadnym miejscu 
nie ma explicite odwołania do tego źródła, uwidocznia problem 
z dokładniejszym określeniem kanonu lektur, recepcji i intertek-
stualności, a w związku z tym wiedzy wyjściowej podróżujących145. 
Poza ogólnymi opisami państw brakowało w  drugiej połowie 
XVIII w. aktualnych relacji z  podróży po Rzeczypospolitej 
pochodzących z niemieckiego obszaru językowego – i to wbrew 
narzekaniom Schulza o zbyt dużej liczbie publikacji146.

Mimo to Schulz jako wydawca zbioru podróżniczego nie-
wątpliwie właściwe oceniał sytuację na rynku literackim w zacy-
towanej wcześniej wypowiedzi i  słusznie krytykował masowe 
ukazywanie się opisów podróży, które kierowały się modą. Jak 
już stwierdzono, modny gatunek relacjonowania podróży uległ 
ok. 1800 r. istotnym ograniczeniom. Koncentrował się w zasadzie 
nieustannie na tych samych krajach: Francji, Włoszech, Anglii 
i od końca XVIII w. coraz popularniejszej Szwajcarii. Opisana 
i znana Europa zredukowana była do części kontynentu.

Od lat 70. XVIII w. również Niemcy, po których podróżo-
wano i coraz częściej opisywano, należały do tej grupy państw. 

143 Büsching, 1771–1777, t. 2, s. 1244–1417 – 9-tomowe wydanie ukazało się 
w latach 70. XVIII w., od 1786 r. zaczęło się ukazywać kolejne, 11-tomowe wydanie 
pod tytułem Erdbeschreibung. 

144 Bernoulli, 1779–1780, t. 5, s. 187, 190, t. 6, s. 51, 77; Carosi, 1781–1784, t. 1, 
s. 104; Sternberg, 1794, s. 15; Dittrich, 1816, s. 75. Również dla podróżujących do 
Francji dzieło Büschinga miało wartość informacyjną, mimo że istniało wiele alter-
natywnych źródeł informacji; zob. Sulzer, 1780, s. 134. 

145 Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 28.
146 Na temat nielicznych relacji i  innych źródeł w okresie saskim zob. Arnold, 

1900, s. 8, 19, 34 n., 51, 57.
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Dotyczyło to też ich obszarów leżących na pograniczu: Saksonii, 
Czech i Śląska147. Jednak na wschód od tych obszarów w latach 
80. XVIII w., kiedy Schulz pisał przedmowę do swego zbioru 
relacji podróżniczych, była to turystyczna ziemia niczyja i w dużej 
mierze teren nieznany. W zacytowanym fragmencie z przedmowy 
Schulza autor uściśla, że chodzi o to, by nie powielać rzeczy już 
znanych. Zamiast tego chciał zapoznawać publiczność z  tym, 
co nowe i nieznane. Jednego i drugiego upatrywał zapewne we 
wschodnich regionach kontynentu.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że Schulz już w  pierwszym 
tomie swego zbioru zamieścił w tłumaczeniu na język niemiecki 
obszerne wyciągi z relacji podróżniczej Travels into Poland, Rus-
sia, Sweden, and Denmark angielskiego podróżnika Williama 
Coxe’a148. To zwrócenie się ku wschodniej części Europy i  ku 
Polsce, najbliższemu, ale w dużej mierze nieznanemu sąsiadowi, 
współcześni postrzegali jako niezbędne i spóźnione, zważywszy 
że profi l geografi czny zbioru Johanna Bernoullego Sammlung 
kurzer Reisebeschreibungen, który zawierał stosunkowo dużą 
liczbę opisów nieznanych obszarów w Europie, oznaczał również 
zwrócenie się ku wschodnim częściom kontynentu. Mało znany 
wschód zaczynał się po drugiej stronie Łaby w regionach, które 
należały do monarchii Hohenzollernów i położone były np. na 
Pomorzu albo w Marchii Brandenburskiej149.

Poza Neue Erdbeschreibung Büschinga zamieszczone przez 
Schulza obszerne wyciągi z opisów podróżniczych Coxe’a, który 
podróżował po Polsce w 1778 r., awansowały z braku alternatywy 
do rangi standardowego dzieła o Polsce, wielokrotnie wymienia-
nego i cytowanego przed podróżujących150. W niektórych przy-
padkach publikacja ta tak bardzo kierowała podróżującymi, że 
– przykładem może tu być Therese Huber zwiedzająca Wilno 

147 Reisen durch die Königreiche Sachsen und Böhmen, 1825, s. IV; Schwarz, 
1791; Schummel, 1792; Kausch, 1794; Schmidt, 1996, s. 394 n. Na temat Czech zob. 
Hentschel, 1999, s. 239–251.

148 Zob. u Schulza: Coxe, 1786–1790; oryg.: Coxe, 1792. Poza tłumaczeniem na 
język niemiecki opis ten został przetłumaczony na języki niderlandzki i szwedzki, 
a we Francji w krótkim czasie wydany trzykrotnie; zob. Zawadzki, 1963, t. 1, s. 19.

149 Johann Bernoulli’s Sammlung, 1781–1787.
150 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 46; Sternberg, 1794, s. 15; Kausch, 1793, t. 2, s. 150. 

Wielotomowa relacja podróżnicza tego angielskiego historyka ukazała się po raz 
pierwszy w 1784 r., a w 1792 r. ukazało się już czwarte wznowienie. 
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– swe obserwacje mogli przyporządkowywać do opracowanych 
przez Coxe’a  kategorii, jedynie potwierdzając poczynione już 
przez niego obserwacje151.

Opisy tego angielskiego podróżnika miały niewątpliwie wielki 
wpływ na postrzeganie i opis Polski przez kolejnych niemieckich 
podróżników w  latach 80. i 90. XVIII w. Obszerne fragmenty 
opisów Coxe’a były krytyczne i zawierały często negatywne oceny 
Rzeczypospolitej. Przedmiotem krytyki uprawianej z perspek-
tywy angielskiej był brak urbanistycznej i  gospodarczej infra-
struktury, system feudalny, niewola chłopa pańszczyźnianego 
oraz dominacja wąskiej warstwy wpływowych magnatów. Na 
tle angielskiej monarchii model republiki szlacheckiej z elekcją 
króla i wielkim wpływem szlachty – która jako taka nie miała 
znaczenia – poprzez zasadę liberum veto, wydawał się anachro-
niczny i niezdolny do funkcjonowania152. 

Niemieccy sprawozdawcy z lat 80. XVIII w., ale też częściowo 
jeszcze w następnej dekadzie, byli z braku innych niemieckoję-
zycznych wzorców zdani na posługiwanie się jako źródłem opi-
sami Coxe’a. Johann Bernoulli podróżował po Polsce i  Rosji 
niemal w tym samym czasie co Coxe. Nie mógł więc posługiwać 
się jego opisami, ale podobnie jak Therese Huber kierował się 
opiniami zagranicznych pisarzy i  podróżników, w  tym francu-
skich, angielskich, rosyjskich oraz polskimi pismami i różnymi 
żurnalami. Z nazwiska wymienia Nathaniela Williama Wraxalla 
i jego wydany w 1775 r. opis podróży przez Skandynawię, Rosję 
i Polskę oraz tekst francuski z 1779 r. zatytułowany Calendrier 
historique, géographique, civil et militaire du Royaume de Pologne 
et du G.Duché de Lithuanie Jean-Baptiste’a Dubois153. Johann 
Philipp von Carosi, przygotowując swe podróże w  latach 70. 
XVIII w. po środkowej i południowej Polsce, musiał sięgnąć po 
tytuły polskie i łacińskie154. Również August Hammer nie zna-
lazł podczas przygotowań do swej podróży w 1784 r., co zresztą 
zaznaczył w opisie, żadnych niemieckich relacji i w związku z tym 

151 Huber, 1831, s. 328 n.
152 Zawadzki, 1963, t. 1, s. 19.
153 Bernoulli, 1779–1780, t. 1, s. 130, t. 2, s. 80. Spośród czasopism Bernoulli wy-

mienia redagowane przez Büschinga „Wöchentliche und Zuverlässige Nachrichten 
von wichtigen Landes- und Wirtschaftsverbesserungen”. Na temat Wraxalla zob. 
Zawadzki, 1963, t. 1, s. 17 n.

154 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 10, 29, 67, 104, 165.
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posłużył się wydanymi przez Schulza opisami Francuza, Guillau-
me’a le Vasseura de Beauplana o Ukrainie155.

Relacje tych podróżników dołączyły w  krótkim czasie do 
repertuaru literackiego kolejnych podróżujących. Na przykład 
Samuel Bredetzky porównywał swe wrażenia z podróży do Kra-
kowa z  relacjami Johanna Philippa von Carosiego i  Johanna 
Jakoba Ferbera, którego relacja ukazała się w  1804 r.156 Te 
wcześniejsze relacje były prawdopodobnie częściej używane 
jako informacje źródłowe niż świadczyłyby o tym wzmianki lub 
cytaty, jak to miało miejsce u Bredetzky’ego. Mówiąc o postrze-
ganiu poszczególnych podróżujących, trzeba zawsze uwzględ-
niać, że czytali oni nawzajem swe relacje, a opisy wcześniejszych 
podróżników wpływały na późniejszych. Jednak bezpośrednie 
dowody świadczące o intensywnej recepcji relacji podróżniczych 
są w odniesieniu do okresu sprzed 1800 r. raczej rzadkie. 

Przykładem wzajemnego wpływu mogą być Franz Kratter 
i Alphonse Heinrich Traunpaur d’Ophanie. Kratter opublikował 
w 1786 r. anonimowo Briefe über den itzigen Zustand von Gali-
zien. W przedmowie powołał się na lekturę Reise- und Länder-
beschreibungen, choć nie podał, którymi relacjami się posłużył157. 
Kilka lat później ukazały się Dreyßig Briefe über Galizien Traun-
paura d’Ophanie. Opis ten jest swego rodzaju odpowiedzią na 
relację Krattera, którego wymienia zresztą w pierwszym wierszu 
swego opisu158. 

Ambicją Traunpaura d’Ophanie, inaczej niż Krattera, który 
spędził w Galicji kilka miesięcy, stał się wieloletni pobyt w Gali-
cji, w celu znacznie głębszego – niż jego poprzednik – poznania 
kraju. Relację Krattera oceniał bowiem jako powierzchowną, 
jednostronną i w wielu punktach zbyt krytyczną. „Autor listów 
galicyjskich – pisał Traunpaur d’Ophanie w drugim liście, któ-
rego tematem był naród polski – jest również skrupulatny, może 
nawet czasami zbyt radykalny! Te czy inne zarzuty, którymi 
obciąża Wielkich tego narodu, są w  rzeczy samej zbyt srogie, 

155 Hammer, 1787, powoływał się na: Neue Quartalsschrift, 1786–1792, t. 7, z. 4; 
oryg.: Beauplan, 1660; zob. o tym Die gelehrte Welt, 1972, s. 75–86.

156 Bredetzky, 1809, t. 1, s. 252, t. 2, s. 33, 125. Wypowiedzi Carosiego pojawiają 
się w: Kausch, 1793, t. 1, s. 299 n. 

157 Kratter, 1786, npag. przedmowa.
158 Traunpaur d’Ophanie, 1787, s. 1.
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są naprawdę przesadne”159. Przeciwstawił relacji Krattera inny 
punkt widzenia, który co prawda nie ukazuje idyllicznego obrazu 
Galicji, ale w wielu dziedzinach jest zróżnicowany i ma pozytyw-
niejszy wydźwięk. Inaczej niż u Huber i jej akceptującej recepcji 
Coxe’a, własne postrzeganie nie jest uwarunkowane wytycznymi 
z lektury obcego tekstu. Przeciwnie, raczej explicite przeciwsta-
wiane sposobowi postrzegania innego podróżnika

Relacje Krattera i Traunpaura d’Ophanie należą do nielicznej 
grupy, w której jeden autor odnosi się bezpośrednio do relacji 
drugiego, dzięki czemu możliwe jest wykazanie znajomości innych 
relacji podróżniczych przez samych podróżników. Lektura relacji 
podróżniczych musiała mieć z dużą dozą pewności daleko szerszy 
zakres niż świadczą o tym nieliczne dowody. Miało to swoje kon-
sekwencje, których w badaniu postrzegania nie można pomijać.

Na przykładzie Huber i jej akceptacji Coxe’a widać, że gatu-
nek relacji podróżniczej w pewnym zakresie tworzył się niejako 
sam, a mianowicie poprzez potwierdzanie i przekazywanie tego, 
co przeczytano, poprzez osobistą wiedzę i oczekiwania. A więc, 
z powodu powtarzania tego, co już gdzieś zostało napisane lub 
potwierdzania oczekiwań, które zostały ukształtowane przez lek-
tury, powstały stereotypowe wzorce opisów, żyjące dalej wła-
snym życiem w ramach gatunku. Zatem poszukując odpowiedzi 
na pytanie o zmianę wzorców postrzegania i opisu, szczególnie 
istotne są te momenty w  relacjach, w  których przełamywane 
są stereotypowe kontynuacje. Przejawiają się one najczęściej 
w  chwilach zaskoczenia, w  których wywołane wcześniejszymi 
lekturami oczekiwania nie zgadzają się z obserwacją rzeczywi-
stości. Aspekt ten wymaga jeszcze dokładniejszego omówienia160.

Ta oczekiwana przez współczesnych „autopsja”, własne widze-
nie i ocenianie oraz możliwie wolny od uprzedzeń i bezstronny 
punkt widzenia, na który podróżujący – w niektórych przypad-
kach – powołują się w przedmowach do swych relacji, nie mógł 
właściwie zaistnieć, ponieważ już przed rozpoczęciem podróży 
był wstępnie ukształtowany161. Choć wydaje się, że pod koniec 
XVIII w., z powodu dłuższej tradycji podróżowania do Francji, 

159 Tamże, s. 8.
160 Zob. II.3, II.4, III.1.
161 Na temat zagadnienia autentyczności opisów podróży zob. Stewart, 1978, 

s. 28–40, 74–101; Traunpaur d’Ophanie, 1787, s. 2.
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dotyczyło to daleko bardziej zachodniego sąsiada niż Polski. 
Zważywszy, że do ok. 1800 r. opisy nowszych podróży do Polski 
były dość rzadkie i w związku z  tym słabo dostępne, podróżni 
– zwłaszcza ci z lat 80. XVIII w. – mieli dużą szansę na samo-
dzielne odkrywanie i postrzeganie wschodniego sąsiada. Nato-
miast w odniesieniu do Francji sytuacja w tym czasie wyglądała 
całkiem inaczej. Podczas gdy Polska, w większości przypadków, 
była dla ówczesnych obcych obserwatorów terra incognita162, 
podróżujący do Francji dysponowali szerokim repertuarem lite-
ratury o zachodnim sąsiedzie. 

Po pierwsze, mogli sięgnąć do tych samych ogólnych źró-
deł informacji, które istniały też w stosunku do Polski. Odnosi 
się to przede wszystkim do haseł Frankreich, Paris czy Versailles 
zamieszczonych w  Universal-Lexikon Zedlera, jak i  do ogól-
nych informacji geografi cznych i  statystycznych podawanych 
przez Augusta Ludwiga von Schlözera czy Friedricha Antona 
Büschinga oraz rozpraw historycznych163. Poza tym Francja była 
już w połowie XVIII w. często odwiedzana przez podróżników 
i opisywana164. Relacje wcześniejszych podróżników służyły nie-
wątpliwie przygotowaniom do podróży i miały niemały wpływ 
na oczekiwania następnych165. Jednak bezpośrednie, imienne 
powoływanie się na inne relacje było w  literaturze podróżni-
czej o Francji w okresie przed 1800 r. niezwykle rzadkie. Jeśli 
występują zamieszczane explicite odwołania do innych relacji 
podróżniczych, to wskazują one na ich intensywną recepcję. Ida 
Hahn-Hahn np. wymieniła w swej publikacji cały szereg podróż-
ników-pisarzy, w tym Friedricha von Raumera, Augusta Lewalda, 
Carla Ludwiga Börnego i  Theodora Mundta, których relacje 
przestudiowała, przygotowując się do podróży166. 

Inaczej niż w  przypadku Polski, intensywność podróżowa-
nia do Francji sprawiła, że już dość wcześnie na rynku księ-
garskim upowszechniły się przewodniki i podręczniki z zakresu 
podróżowania do tego kraju, którymi mogli się posłużyć kolejni, 
przygotowujący się do wyprawy turyści. Publikacje te zajmowały 

162 Kausch, 1793, t. 1, s. XXI.
163 Sulzer, 1780, s. 134; La Roche, 1787, s. 270.
164 Voyage en France, 1995, s. 180–101; Grosser, 1989.
165 Roche, 2003, s. 111–116.
166 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 1, 114, 188; Droysen, 1802, s. 33.
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się przede wszystkim Paryżem, najczęściej odwiedzanym przez 
podróżnych mieście we Francji. Jednym z  takich przewodni-
ków była wydana po raz pierwszy w 1717 r. publikacja Joachima 
Christopha Nemeitza Séjour de Paris. Książka ta, której podtytuł 
Instrukcja dla wysoko postawionych podróżnych (Anleitung für 
Reisende von Condition) wyraźnie wskazywał na jej funkcję, była 
w krótkim czasie wielokrotnie wznawiana i przedstawiała kanon 
miejsc i budowli, które należy odwiedzić167.

Wraz z  rozwijającym się mieszczańskim ruchem podróżni-
czym w  XVIII w. zaczęły ukazywać się na rynku księgarskim 
kolejne podręczniki, które kierowane były już nie tylko do 
„wysoko postawionych” podróżujących, lecz do szerokiej publicz-
ności168. Przy czym podróżujący do Francji recypowali nie tylko 
niemieckojęzyczne instruktarze o  podróżowaniu i  literaturę 
ogólną. Często sięgano bowiem po francuskie tytuły, które nie-
wątpliwie kształtowały punkt widzenia i oczekiwania.

Żaden jednak tytuł opisujący Paryż nie był tak często wymie-
niany przez niemieckich podróżnych jako literatura przygoto-
wawcza jak obszerna publikacja Louis-Sébastiena Merciera. 
Jego obszerne dzieło Tableau de Paris ukazało się w latach 80. 
XVIII w. i zrazu stało się pryzmatem, przez który udający się do 
Paryża postrzegali tę metropolię169. Mercier przedstawiał w swym 
opisie obraz kontrastów i sprzeczności, opisując wielowarstwowy 
kosmos reprezentowanych w metropolii klas społecznych, zawo-
dów i charakterów: od nadsekwańskich bukinistów przez modni-
sie, czytelników gazet, żebraków po prostytutki. Jego topografi a 
miasta dodawała do wcześniejszych opisów przedstawiających 
znane miejsca, place i  budowle, także instytucje socjalne jak 
Hôtel-Dieu, więzienia, L’hôpital des Enfants-Trouvés, Bicêtre 
i Salpétrière, które odtąd stały się niemal obowiązkowymi punk-
tami w zwiedzaniu Paryża. Ten mający tak wielkie powodzenie 
opis przedrewolucyjnego Paryża został rychło przetłumaczony na 
język niemiecki, miał bardzo wielu czytelników wśród podróżują-
cych, kształtował punkt widzenia, postrzeganie i oczekiwania170. 

167 Nemeitz, 1750. 
168 Reichard, 1784.
169 Stierle, 1998, s. 105–128.
170 Mercier, 1789; Storch, 1787, s. 126; Schaeffer, 1794, t. 1, s. 37; La Roche, 

1787, s. 498; Schopenhauer, 1825, s. 7.
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Jednak porewolucyjny Paryż, który za czasów Napoleona 
i w okresie restauracji doświadczył ogromnych zmian organiza-
cyjnych i architektonicznych, wykraczał już na początku XIX w. 
daleko poza topografi ę zaprezentowaną przez Merciera. Mia-
sto wymagało nowego opisu. I takie też się pojawiły, zastępując 
wysłużony przewodnik Merciera. W relacji z podróży do Paryża 
opublikowanej w  1823 r. jej autor, Johann Heinrich Möller, 
powoływał się na szereg nowych, wydanych na początku XIX w. 
historyczno-topografi cznych opisów miasta. Tylko we wstępie 
wskazał na osiem nowych relacji, na których się oparł i które 
ukierunkowały jego spojrzenie. Przy pomocy przypisów, które 
właśnie w tym czasie zaczęto stosować, odnotowywał na bieżąco 
literaturę, którą się posłużył w opisie nowego Paryża171.

Inaczej niż w przypadku Polski, sposób patrzenia na Francję 
i Paryż kształtowały nie tylko przewodniki i publikacje geogra-
fi czne, historyczne i statystyczne. Od drugiej połowy XVIII w. 
prefi guracja postrzegania i  oczekiwania kształtowana była też 
przez coraz liczniej ukazujące się opisy literackie i fi kcyjne. Na 
styku opisu podróżniczego i literatury operuje np. Empfi ndsame 
Reise durch Frankreich und Italien Laurence’a  Sterne’a. Opis 
Francji z 1776 r. tego angielskiego autora był tak wielkim suk-
cesem, że jego oddziaływanie pod względem stylistycznym jako 
wzorcowej relacji z tzw. podróży sentymentalnej odcisnęło piętno 
nie tylko na niemieckich podróżnikach172. 

Na sposób patrzenia na Francję niewątpliwie wielki wpływ 
miały dzieła Rousseau. Niektórzy podróżnicy, wśród nich Sophie 
La Roche i Jacob Christian Gottlieb Schaeffer, nie tylko prze-
czytali Nową Heloizę i  Emila, czyli o  wychowaniu, ale częścią 
ich podróży była po prostu pielgrzymka do grobu Rousseau173. 
Lektury te, a  przede wszystkim opisy literackie, kreowały 
w  głowach podróżujących obrazy i  oczekiwania, które mogły 
runąć w  zderzeniu z  rzeczywistością174. Sophie La Roche opi-
sała moment zbliżania się do Paryża jako wielkie zaskoczenie, 

171 Möller, 1823, s. III. Na temat gwałtownych zmian w  obrazie miasta zob. 
Willms, 2000, s. 15; Stierle, 1998, s. 137.

172 Sterne, 1768; La Roche, 1787, s. 100; Fick, 1807, s. 55. Na temat recepcji 
i roli Sterne’a w kształtowaniu stylu zob. Sauder, 1983.

173 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 139; La Roche, 1787, s. 220–223.
174 Zob. II.3, II.4.
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gdyż obserwowane przez nią otoczenie w ogóle nie odpowiadało 
oczekiwaniom wywołanym wcześniej przeczytanymi lekturami. 
„Potworna wysokość domów, to wszystko, co zdało się nam nowe, 
bo wszystko inne, to tylko wąskie brudne ulice [...]. Azaliż możli-
wem jest, żeśmy przywieźli ze sobą ogólne przesądy poczciwych 
Niemców, jakoby w Paryżu były tylko wspaniale lśniące rzeczy, 
domy i  ludzie, i  dlatego byliśmy zaskoczeni, kiedy w  ulicach, 
przez które musieliśmy przejechać, musząc oglądać tak samo 
stare, zakopcone [sic!] i biedne mieszkania, jakie można znaleźć 
w każdym innym mieście. Wielkie, szlachetne i piękne budowle 
nie wzbudziły naszego nadzwyczajnego zachwytu, albowiem się 
ich spodziewaliśmy”175.

W dalszej części opisu autorka podaje, że jej wyidealizowany, 
literacki obraz Paryża wziął się z pism Rétifa de la Bretonne. 
„Nędza ludu i wysoki stopień nieczystości, które się tu wszędzie 
napotyka”, najprawdopodobniej nie występowały u Bretonne’a, 
wobec czego zastana rzeczywistość metropolii musiała zostać 
dopiero zintegrowana ze sposobem postrzegania podróżnych 
i obrazem, który tkwił w  ich głowach. „Sami się oszukujemy – 
pisała dalej La Roche – jeśli każdą w swoim rodzaju Paryżankę 
uważamy za przyjemnie zadbaną lalkę, jak ją w opowiadaniach 
opisuje i przedstawia na miedziorytach pan Rétif de la Breton-
ne”176. Na wyraźne różnice między rzeczywistością a wzbudzo-
nymi wcześniej oczekiwaniami wskazuje również inny podróżnik, 
pochodzący z Hesji miedziorytnik, Johann Georg Wille, który 
osiadł w Paryżu177.

Recepcja francuskiej literatury kształtowała nie tylko obraz 
Paryża, lecz także postrzeganie innych dziedzin, np. francu-
skiego charakteru narodowego. Szeroko rozpowszechniony 
wśród podróżujących był obraz lekkomyślnego i powierzchow-
nego Francuza178. Jacob Christian Gottlieb Schaeffer dodał do 

175 La Roche, 1787, s. 37 n. Podobnie Johanna Schopenhaucher w  Orleanie; 
Schopenhauer, 1825, s. 25.

176 La Roche, 1787, s. 65 n. Na temat Rétifa de la Bretonne zob. Stierle, 1998, 
s. 128–137.

177 Wille, 1857, t. 1, s. 58. Na temat oddziaływania współczesnych pisarzy na 
wizerunek Paryża zob. Jüttner, 1981, s. 173–203; w kwestii ambiwalencji metropolii 
zob. Roche, 1981, s. 53; Farge, 1992, s. 16 n., 19.

178 Willebrandt, 1769, s. 147; Lindemann, 1784, s. 64; Storch, 1787, s. 256, 291; 
Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 47 n.; Bornstedt, 1836, s. IV. 
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ukształtowanego jeszcze przed podjęciem podróży obrazu Fran-
cuza, który stworzył sobie po lekturze dzieł Pierre’a de Beau-
marchais, jedynie stwierdzenie, że „prawdziwie i trafnie [opisał] 
lekkomyślność swych rodaków”179.

Od początku XIX w. duża liczba przedstawień topografi czno-
-statystycznych, ale też literackich opisów miasta nawiązywała 
do Merciera i Bretonne’a, żeby opisać nowy Paryż okresu empire 
i  restauracji, słowem „stolicę Europy”. Najważniejszymi auto-
rami czytanymi przez podróżujących byli przede wszystkim 
Honoré de Balzac i Victor Hugo, to oni niejako kierowali wzro-
kiem i postrzeganiem podróżujących i w części przyczynili się do 
powstania literackiego mitu Paryża180.

Na przykład Theodor Mundt porównywał wielokrotnie sceny 
uliczne z obrazem, który zaczerpnął ze współczesnej mu litera-
tury. W scenach z życia codziennego, jak np. zbiegowisko gapiów 
przed La Morgue, kostnicą na Île de la Cité, upatrywał pierwo-
wzór literackiej konstrukcji. Przede wszystkim Victor Hugo służył 
mu jako pryzmat, przez który postrzegał Paryż. Przy czym był 
zdecydowanie świadomy tego, że obok realnego obrazu miasta 
upowszechnił się literacki dyskurs o mieście. W nawiązaniu do 
Katedry Marii Panny w Paryżu Victora Hugo Mundt pisał: „Tak 
się złożyło, że Paryż ma teraz dwie bazyliki Najświętszej Marii 
Panny, starą z kamienia na «Parvis» [sic!] Cité, która jednakże 
jest tą nową poprzez niejakie zmiany jej form, i tę nową w duchu 
i według słów Victora Hugo, która jednak w rzeczywistości jest 
tą starą, i która zachowała i uwieczniła całą czcigodną postać 
swego średniowiecznego życia”181.

Przenikają się tu wzajemnie stare i nowe, rzeczywistość i fi k-
cja. O autorach takich jak Balzac i Hugo można powiedzieć to 
samo, co o innych możliwych źródłach, które były recypowane 
przez podróżujących, a mianowicie, że byli najprawdopodobniej 
częściej czytani niż się do tego przyznawali kolejni podróżnicy. 
Ich dzieła tworzyły swego rodzaju punkt odniesienia i wpływały 
na sposób postrzegania podróżujących. W każdym razie w przy-
padku grupy podróżników, z  których większość udzielała się 

179 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 37. Na temat Beaumarchais zob. też La Roche, 1787, 
s. 15 n.; o charakterze narodowym zob. III.3.

180 Stierle, 1998, s. 339–544.
181 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 204; zob. też Gutzkow, 1842, t. 1, s. 29, 108.
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literacko, powieść francuska należała do oczywistego repertuaru 
wykształcenia i kultury182.

Paryż był od końca XVIII w. ciągle na nowo opisywany, czy to 
przez podróżników, czy też autorów powieści. Johann Friedrich 
Droysen już w 1801 r. nie bardzo wiedział, co miałby swym czy-
telnikom opowiedzieć nowego o „stolicy świata”, nie powtarzając 
tego, co już zostało napisane przez poprzedników183. Wątpliwość tę 
podzielała w ironicznym tonie Johanna Schopenhauer: „Sypialnie 
eleganckich paryżanek nazbyt często już były opisywane, żebyśmy 
w tym miejscu mogli jeszcze o czymś szczególnym wspomnieć”184. 

Punkt widzenia ukształtowany przez podróżujących poprzed-
ników i literackie wzory pozostawiał podróżującym niewiele miej-
sca na świeże postrzeganie. To literacko zniekształcone widzenie 
dosadnie określił Jakob Venedey: „Zanim udałem się do Paryża, 
znałem wszystkie ulice, wszystkie kamienie brukowe, historię 
każdego domu. Trwało to cały rok, zanim mogłem się wydostać 
z Paryża, który sobie przy pomocy książek tak pięknie zbudo-
wałem, i wejść w taki, jakim w rzeczy samej jest i jak żyje”185. 

Aby uniknąć uprzedzeń, Venedey radził wszystkim podróżują-
cym, żeby przed i w trakcie podróży zrezygnowali z lektur. „Naj-
wyższej rozkoszy podróżowania można doznać jedynie wówczas 
– stwierdzał – kiedy przed rozpoczęciem podróży nie przeczytało 
się już wszystkiego i nie wie się z góry, co na człowieka czeka 
za kolejnym pagórkiem”. A co robił sam? Jak mało kto często 
cytował przewodniki, podręczniki i opisy podróżnicze. Nie prze-
szkadzało mu to jednak udzielać rad, aby przed rozpoczęciem 
podróży nie obciążać się lekturą dzieł innych autorów186.

Podczas gdy od XVIII w. wokół francuskiej stolicy toczył się 
regularny dyskurs, któremu towarzyszyły obieg i recepcja rozle-
głego kanonu lektur, czego efektem było wzajemne odpisywanie 
i cytowanie się autorów, sytuacja poza nadsekwańską metropo-
lią wyglądała zupełnie inaczej. W porównaniu z Paryżem pozo-
stałe części kraju pozostawały daleko w tyle, gdy chodzi o źródła 
i literaturę, którą mogliby się posłużyć podróżujący. W niektóre 

182 Tak np. Bornstedt, 1836, s. IV.
183 Droysen, 1802, s. 188, 193.
184 Schopenhauer, 1825, s. 15.
185 Venedey, 1846, t. 1, s. 163 n.
186 Tamże, t. 1, s. 102, 185, 319, t. 2, s. 163, 185, 275, 326.
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regiony kraju podróżnicy w ogóle się nie zapuszczali i w związku 
z tym pozostały one nieopisane. Ale można by też sformułować 
wniosek odwrotny – ponieważ nie zostały nigdy opisane, nie 
stały się celem podróży. Krótko mówiąc, poza stolicą sytuacja, 
w  odniesieniu do pozostałych części kraju, nie różniła się ok. 
1800 r. w istotny sposób od tej dotyczącej Polski.

Nie tylko podróżowanie do Polski, ale także do Francji odby-
wało się niezmiennymi, stereotypowymi szlakami i często wydep-
tanymi ścieżkami. Jakob Venedey odkrywał jeszcze w latach 40. 
XIX w. na południu kraju przy granicy hiszpańskiej całkiem nie-
tknięte i nieznane regiony187. Bretania pozostawała np. do około 
połowy XIX w. nieodkrytym regionem. Nie zmieniło się to nawet 
po odkryciu morza i wybrzeża jako krajobrazu. Bardzo niewielu 
niemieckich gości trafi ło również do Normandii188.

Jeśli zatem jako różnicę między Francją a  Polską podkre-
śla się, że pierwsza była nieustannie opisywana i w ten sposób 
podróżujący dysponowali dużą liczbą źródeł informacji, druga 
natomiast pozostawała do ok. 1800 r. w dużej mierze nieopisa-
nym regionem, to nie można nie uwzględniać utrzymującej się 
przez długi czas jednostronnej koncentracji na Paryżu.

Dopiero po 1750 r. wzmożone zainteresowanie tematami 
agrarno-ekonomicznymi, teoriami fi zjokratycznymi i  socjal-
nym położeniem ludności wiejskiej wiodło coraz wiekszą liczbę 
podróżujących na prowincję189. Południe kraju, Prowansja czy 
Pireneje, zostały krajobrazowo odkryte jako przedsmak Włoch, 
w tym samym zresztą czasie co Szwajcaria i Alpy190. Natomiast 
inne części kraju – Bretania, Wandea czy Normandia, niemal cała 
zachodnia i północno-zachodnia Francja – pozostawały zawsze 
w cieniu metropolii nad Sekwaną i południa Francji, dzieląc los 
podobny do polskiej terra incognita, przynajmniej jeśli chodzi 
o znikomą liczbę opisów czy relacji podróżniczych.

Zaznaczające się od końca XVIII w. intensywniejsze opisy-
wanie południowych prowincji dotyczy zarówno opisów geogra-

187 Tamże, t. 2, s. 326.
188 O północy Francji zob. Kautz, 1957, s. 180, 184 n., 194; nt. morza i wybrzeża 

jako krajobrazu zob. Corbin, 1988.
189 Grosser, 1989, s. 404–421.
190 Heine, Lutezia, w: Heine, 2002, s. 576 n.; Boerlin-Brodbeck, 1995; zob.

też II.3.
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fi czno-topografi cznych, jak i fi kcji literackiej. Wspomniano już 
o  relacji z  podróży Laurence’a  Sterne’a, który poza Paryżem 
opisywał też prowincję. Była też już mowa o recepcji Rousseau. 
Podkreślane przez niego przeciwieństwo natury i kultury oraz 
spopularyzowany obraz bon sauvage, szlachetnego dzikusa, 
kształtowały postrzeganie i oczekiwania podróżnych tak samo 
jak recepcja fi zjokratycznie zorientowanych relacji Arthura 
Younga, który krytycznie opisywał wiejską Francję z końca lat 80. 
XVIII w.191 Do dzieł literackich, które kierowały uwagę na fran-
cuską prowincję, należy powieść Moritza Augusta von Thümmela 
Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahr 1785 
bis 1786. Johann Daniel Mutzenbecher stwierdzał np., iż miał 
poczucie, że „mimowolnie przypomina mu się podróż Thümmela 
do południowej Francji”192.

Podobnie jak powieściowe stylizacje Paryża również literackie 
wzorce Rousseau, Thümmela czy Sterne’a, nierealna gloryfi kacja 
życia wiejskiego i idylliczne przedstawianie południa kraju mogło 
wywoływać rozczarowanie. Zamiast panoramicznych widoków, 
na które Ida Hahn-Hahn była nastawiona na podstawie wcześniej 
przeczytanych lektur, zastała „żebracze natręctwo ludzi”, które 
ją zaskoczyło193. Również Willibald Alexis bezskutecznie poszu-
kiwał wiejskich idylli swych literackich idoli. Podobne doświad-
czenia mieli Johanna Schopenhauer i Friedrich von Raumer194.

Wzrastająca liczba podróży na południe Francji sprawiła 
wkrótce, że – podobnie jak wcześniej w  przypadku Paryża – 
zaistniał rynek na przewodniki po tej części kraju. Jakob Vene-
dey poruszał się właśnie szlakami wytyczanymi przez różnego 
rodzaju przewodniki, w tym angielskim podręcznikiem o Pire-
nejach i francuskim guide de voyageur. Radził swym czytelnikom 
i ewentualnym późniejszym podróżnikom poruszającym się jego 
śladami, którzy będą chcieli „studiować naród i jego specyfi kę”, 
aby posłużyli się „drogowskazem: Itinéraire de Pau aux Eaux-
-Bonnes et aux Eaux-Chaudes, par un touriste”, który ukazał się 

191 O  recepcji Younga zob. Brun, 1799–1801, t. 1, s. 25; Forster, 1793, s. 609; 
Boguslawski, 1809, s. 2, 4 n., 28, 112.

192 Mutzenbecher, 1822, s. 107; Thümmel, 1791–1805.
193 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 114.
194 Alexis, 1828, s. 133; Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 87; Kautz, 1957, s. 177 n.; 

zob. II.3.
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w Pau w 1844 r.195 Również na temat południowych części kraju 
istniało od pierwszej połowy XIX w. wystarczająco dużo opisów 
podróży, przewodników i  literackich opisów, które mogły być 
wykorzystywane przez podróżników jako lektury i które kreowały 
sposób postrzegania oraz oczekiwania.

Wróćmy jednak do Polski. W  odniesieniu do wschodniego 
sąsiada Niemiec nie nastąpiła popularyzacja w literaturze Polski 
jako celu podróży, choćby w przybliżeniu odpowiadająca tej, jaka 
miała miejsce w  stosunku do Francji. O  ile ok. 1840 r. Jakob 
Venedey mógł się posłużyć rozlicznymi artykułami o  najodle-
glejszych zakątkach Francji, o tyle Harro Harring utyskiwał we 
wstępie do opublikowanych w 1831 r. Memoiren über Polen na 
brak wiadomości o Polsce196. Rzeczywiście liczba opisów ziem 
polskich spadała systematycznie od lat 90. XVIII w., wobec czego 
ok. 1830 r. istniało niewiele aktualnych relacji. Nie było jeszcze 
przewodników, tak jak w przypadku Paryża i różnych francuskich 
prowincji, które byłyby powszechnie dostępne. Wprawdzie pozy-
cje klasyczne, jak relacje opisujące Francję Laurence’a Sterne’a, 
były czytane przez podróżujących do Polski i mogły oddziaływać 
na ukształtowanie się stylu197, ale ponieważ nie opisywały Polski, 
nie mogły mieć żadnego wpływu na oczekiwania.

To, co w porównaniu z Francją także prawie nie istniało albo 
jak wykazują źródła nie było recypowane, to literackie lub fi k-
cyjne przedstawienia Polski, sporządzone przez polskich pisarzy. 
Nie było polskiego Balzaca ani Hugo, pisarzy, którzy mogliby 
wpływać na perspektywę i sposób postrzegania podróżujących. 
Tego rodzaju rozprawy pochodziły jedynie z zewnątrz, przede 
wszystkim ze strony niemieckiej. 

Po ostatnim rozbiorze Polski i powstaniu wkrótce Księstwa 
Warszawskiego wielu autorów niemieckich zajmowało się w for-
mie literackiej polską historią. Wymienić należy Kreuz an der 
Ostsee Zachariasza Wernera z 1805 r., pisma Augusta von Kot-
zebuego i Karla Eduarda von Holteia, którzy kilkakrotnie zaj-
mowali się Polską w ujęciu historyczno-literackim, bądź też Das 
Gelübde Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, który pokazał 

195 Venedey, 1846, t. 2, s. 163, 185, 275, t. 1, s. 185, 319; Hahn-Hahn, 1842, 
t. 1, s. 188.

196 Harring, 1831b, npag. przedmowa.
197 Fick, 1807, s. 1.
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literacko insurekcję kościuszkowską198. Do 1830 r. ukazało się 
kilka fi kcyjnych przedstawień Polski, które mogły być potrakto-
wane przez podróżujących jako pryzmat patrzenia na Polskę.

W 1830 r., roku rewolucji i powstania listopadowego, literac-
kie opisy Polski i spraw polskich pojawiły się masowo w formie 
wierszy, pieśni, dramatów i powieści. Również ówczesna prasa 
zajmowała się intensywnie tematami polskimi i  polską walką 
narodowowyzwoleńczą199. Wykształceni i  literacko udzielający 
się podróżnicy, którzy zajmowali się wówczas Polską, a przede 
wszystkim wydarzeniami politycznymi, byli zapewne zaznajo-
mieni z ówczesną literaturą o Polsce i sprawozdaniami dzienni-
karskimi. Jednak w przypadku Polski nie można bezpośrednio 
wskazać na autorów, jak to miało miejsce w przypadku Francji, 
kiedy powoływano się na Rétifa de la Bretonne, Merciera, Bal-
zaca czy Hugo. 

Mimo że brak jest bezpośrednich odniesień, to jednak można 
założyć, że np. Die Krieger, powieść Heinricha Laubego z 1838 r., 
w której zajmował się polską walką wyzwoleńczą, musiała być 
wystarczająco znana, aby wpłynąć na postrzeganie Polski. Doty-
czy to w  jeszcze większym stopniu powieści Gustava Freytaga 
Soll und Haben, która ukazała się w 1855 r. i  stała się dużym 
sukcesem powieściowym XIX w.200 O  przemianach w  obrazie 
Polski będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy, w tym miejscu 
wypada jednak zaznaczyć, że przyjazna Polsce postawa Laubego 
w Die Krieger, 15 czy 20 lat później została skontrastowana z ostro 
antypolskim stanowiskiem Gustava Freytaga. Podobne zjawisko 
można zaobserwować w relacjach podróżniczych pochodzących 
z tego samego okresu. Nawet jeśli podróżujący nie wskazywali 
bezpośrednio odniesień do poszczególnych dzieł literackich, to 
jednak można mówić o powiązaniach polskiego dyskursu z róż-
nymi gatunkami literackimi i publicystycznymi201.

Przedstawianie Polski w pierwszej połowie XIX w. odbywało 
się, w odróżnieniu od Francji, poprzez opis z zewnątrz. Nie można 
w żadnym wypadku zlekceważyć pytania, czy w danym przypadku 

198 Whiton, 1981, s. 32–46; o tym też Klauss, 1982; Körner, 1936–1938, s. 565–
–576.

199 Seepel, 1967, s. 62–71; Orłowski, 1996, s. 199–208.
200 Whiton, 1981, s. 112–116, 180–186; Kopp, 2001, s. 1 n.
201 Zob. II.3, III.3.
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– francuskim – opisy z perspektywy zewnętrznej, jak np. relacje 
podróżnicze i własne, francuskie opisy, do których należały dzieła 
literackie, podlegały wzajemnej recepcji i  warunkowaniu, czy 
chodzi, jak w przypadku Polski, niemal wyłącznie o zewnętrzną 
perspektywę, o  zewnętrzne oceny i  opisywanie tego, co obce.

Przywołując w tym miejscu dyskurs kolonialny i colonial studies, 
można stwierdzić, że Polska, w przeciwieństwie do Francji, nie-
ustannie znajdowała się w perspektywie kolonialnego widzenia, 
które ciągle z zewnątrz zbliżało się do obiektu, podczas gdy kolonia 
czy też colonial other202, w tym wypadku Polska, nie opisywała się 
sama. To „inne” jest reprezentowane, nie reprezentuje się jednak 
samo, jakby to określiły badania nad dyskursem kolonializmu203. 

Tego rodzaju sytuacja dotyczyła Polski i  polsko-niemiec-
kich stosunków kulturalnych oraz wzajemnego postrzegania się 
w okresie po 1800 r. Podczas gdy w przypadku Francji doszło do 
wymiany i literackiego dialogu między opisem obcych i samych 
siebie, w przypadku Polski miał miejsce monolog, prowadzony 
z zewnątrz, bardziej o kraju niż z krajem i jego kulturą. Podczas 
gdy dialog niemiecko-francuski oceniany był krytycznie przez 
podróżujących jako jednostronny, brak prawdziwego dialogu 
między niemieckimi (obcymi, zewnętrznymi opisami) a  pol-
skimi, własnymi opisami doprowadził do tego, że Polska mogła 
w pierwszej połowie XIX w. stać się „obszarem kulturalnej eks-
pansji”204. W  dalszej części pracy podjęty będzie temat prze-
miany obrazu obcych na przestrzeni XIX w., przede wszystkim 
w aspekcie postrzegania granicy, krajowej przestrzeni i charak-
teru narodowego.

Relacje podróżnicze i ich publiczny aspekt ok. 1800 r. 

W drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX w. relacje 
podróżnicze miały dostarczać rozrywki i jednocześnie kształcić. 

202 Kopp, 2001, s. 2.
203 Said, 1995, s. 45 n.; Pratt, 1992, s. 125; Mills, 1999, s. 107 n.; Loomba, 2000, 

s. 43–57. O Bałkanach zob. Todorova, 1999, s. 34 n.; ogólnie o kolonializmie/post-
kolonializmie zob. Bhabha, 2000, s. 97–124; Colonial Discourse, 1993; MacKenzie, 
1995.

204 Polenbild der Deutschen, 1989, s. 23; Kopp, 2001, s. 1–23; zob. też klasyfi -
kację Kulturberührung, Kulturkontakt, Kulturzusammenstoß i  Kulturverfl echtung w: 
Bitterli, 1976.
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Powieść jako gatunek fi kcyjny wkraczała na pole relacji podróżni-
czej stosunkowo powoli205. Relacji podróżniczej nadal przypadała 
rola przekazywania informacji o  charakterze krajoznawczym. 
W związku z tym należała ona w tamtych czasach do literatury 
geografi cznej i była blisko związana ze statystyką i opisem pań-
stwa206. W okresach przyspieszenia procesów społeczno-politycz-
nych – m.in. podczas rewolucji francuskiej, w przypadku Polski 
zaś w  latach 90. XVIII w. i  podczas powstania listopadowego 
– relacje spełniały zadania sprawozdań politycznych207. Z tego 
też powodu i  możliwie szybkiej publikacji, relacje ukazywały 
się w formie dziennikarskich korespondencji w najróżniejszych 
ówczesnych periodykach. Publikowane najpierw w seriach rela-
cje były najczęściej ponownie wydawane w  formie książkowej. 
Relacje korespondencyjne, publikowane jako serie artykułów, 
antycypowały późniejszą formę sprawozdawczości uprawianą 
w Paryżu przez Heinricha Heinego i Carla Ludwiga Börnego. 

Relacje podróżnicze, krajoznawcze medium informacyjne, 
miały od drugiej połowy XVIII w. podstawowe, jeśli nie domi-
nujące znaczenie w społecznym przekazie obrazu obcych oraz 
wiedzy o nieznanych regionach i narodach. Współgrały tu różne 
czynniki: socjalne, społeczne, kulturalne oraz przemiany w obrę-
bie literatury. Do tych czynników należała też rodząca się szeroka 
opinia publiczna, będąca efektem coraz większego kręgu czytel-
ników, zmiany nawyków czytelniczych, ekspandujący jednocze-
śnie rynek księgarski oraz nowe formy dystrybucji książek i ich 
wykorzystywania. O tych czynnikach była już mowa, wobec czego 
wystarczy w tym miejscu naszkicować istotne drogi rozwojowe, 
które ukazują znaczenie literatury podróżniczej w społecznym 
przekazie obrazu obcych. 

Badany przedział przypada na okres, który jest określany jako 
rozpoczynające się w końcu XVII w. przejście od opinii dworsko-
-reprezentatywnej do literackiej, szerokiej i coraz bardziej politycz-
nej, często też określanej jako mieszczańska, opinii publicznej208.

205 Adams, 1983. Sami podróżujący wskazywali na tę podwójną funkcję; zob. 
m.in. Zöllner, 1792, s. II.

206 Stagl 1980; Burguière, 2000.
207 Zob. III.2.
208 Habermas, 1996, s. 69–85; Möller, 1986, s. 281–289; Wittmann, 1991, 

s. 171 n. Na temat krytyki modelu Habermasa zob. Schön, 1987. 
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Powstały różne nowe formy działalności społecznej, w  tym 
stowarzyszenia, towarzystwa literackie i  naukowe, kawiarnie 
i  salony. Poza tymi nowymi formami życia publicznego, które 
służyły wymianie wiedzy i doświadczenia literacko wykształconej 
publiczności, istniały nadal tradycyjne, niemieszczańskie miejsca 
bezpośredniego wyrażania opinii, jak rynek czy ulica209.

Decydujące znaczenie dla relacji podróżniczej jako środka 
przekazu wiedzy i  informacji miał rozwój literackiej opinii 
publicznej i  rozwój potencjalnych grup czytelników. Przede 
wszystkim w drugiej połowie XVIII w. nastąpił wyraźny wzrost 
grupy osób umiejących czytać, która ok. 1800 r. stanowiła 25% 
ogółu ludności210. Do tradycyjnych grup społecznych umiejących 
czytać i pisać, jak np. duchowni, dołączyły średnie, wykształcone 
i najczęściej mieszczańskie warstwy. 

Jednak nawet jeśli ten proces alfabetyzacji określany bywa 
„rewolucją czytelniczą”211, to nie można zapominać, że więk-
sza część społeczeństwa była ok. 1800 r. wyłączona z  dostępu 
do literatury. Zmieniło się to dopiero w  połowie XIX w.212 
Socjologicznie rzecz ujmując, jeśli mówimy o  funkcji relacji 
podróżniczych jako społecznego przekaźnika obrazu obcych, to 
nie można przeoczyć faktu, że medium to było skierowane do 
literacko wykształconej mniejszości i elit społecznych, podczas 
gdy ogromna część społeczeństwa – ludność wiejska czy średnie 
i  dolne warstwy pracujące fi zycznie – pozostawały wyłączone 
z piśmienno-literackiego przekazu wiedzy dokonującego się za 
pośrednictwem tychże relacji213.

Wzrostowi liczby potencjalnych czytelników towarzyszyła 
zmiana w  nawykach czytelniczych. Wśród warstw czytających 
nastąpiła zmiana w tradycyjnym posługiwaniu się tekstem pisa-
nym. O  ile wcześniej intensywna lektura oznaczała, z powodu 
małej liczby tekstów, czytanie wielokrotnie tego samego, o tyle 
wówczas coraz częściej czytanie miało charakter ekstensywny, 

209 Dülmen, 1996; Möller, 1986, s. 232–268; Chartier, 1995, s. 32–35.
210 Wittmann, 1991, s. 174.
211 Tamże, s. 171, 179; Wittmann, 2001, s. 356.
212 Martino, 1980, s. 34 n.; Lyons, 2001, s. 393 n.; Wittmann, 1991, s. 230 n., 

262–264.
213 Wittmann, 1991, s. 174–180; Wittmann, 2001, s. 361; Martino, Stützel-Prüse-

ner, 1980, s. 55.
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ciągle nowych, różnych tekstów214. Ten proces zmiany sposobu 
posługiwania się tekstem był już przez współczesnych określany 
jako „nałóg czytania” i „szał czytania”, i krytykowany na łamach 
różnych czasopism215. 

Do kanonu coraz obszerniejszej literatury, co wykazują bada-
nia zasobów książkowych w towarzystwach czytelniczych, nale-
żały wydawnictwa encyklopedyczne, żurnale i dzieła historyczne, 
ale przede wszystkim literatura geografi czna. Z kolei w samych 
działach geografi cznych, których zasoby stanowiły znaczną część 
zbiorów książkowych w  towarzystwach czytelniczych, ok. 80% 
stanowiły relacje podróżnicze216. Sceptycyzm niektórych współ-
czesnych mówiących o  „nałogu czytania” odnosił się przede 
wszystkim do literatury fi kcyjnej i  z  wolna upowszechniającej 
się powieści. Literatura podróżnicza broniła się w dużej mierze 
przed tą krytyką, gdyż zawarte w niej obserwacje o społeczeń-
stwach, kulturze codziennej obcych regionów, antropologiczno-
-geografi czne opisy obcych charakterów narodowych i mentalno-
ści oraz informacje o sztuce i nauce innych krajów odpowiadały 
postulatom oświeceniowym stawianym pożytecznym lekturom 
i uniwersalnej wiedzy217.

Coraz liczniejsza warstwa czytelników i zmiany zachodzące 
w nawykach czytania wpływały na rozwój rynku księgarskiego 
przez cały wiek XVIII, zwłaszcza jednak w  jego drugiej poło-
wie218. Ponadto od początku XVIII w. w  języku pisanym nie 
dominowała już łacina, ale język niemiecki. Liczba tytułów książ-
kowych, które ukazały się w 1790 r., szacowana jest na 3,5 do 
5 tys. Przyjmując, że średni nakład wynosił 1 tys. egzemplarzy, to 
ogólna liczba wydanych drukiem książek w niemieckim obszarze 
językowym wynosiła od 3,5 do 5 mln sztuk219.

214 Wittmann, 2001, s. 357; Engelsing, 1974, s. 192.
215 Martino, Stützel-Prüsener, 1980, s. 46 n.; König, 1977, s. 89.
216 Stützel-Prüsener, 1981, s. 80 n. Na temat zasobów książkowych towarzystw 

czytelniczych zob. też Engelsing, 1974, s. 230–250, o  literaturze podróżniczej: 
s. 239 n.

217 Grosser, 1992, s. 280 n., 286. Na temat krytyki powieści zob. Engelsing, 1974, 
s. 207 n.; König, 1977, s. 90 n.

218 Wzrost produkcji książek w Niemczech w XVIII w. szacowany jest na 400–
–500 tys. tytułów; Engelsing, 1973, s. 53.

219 Schmidt, 1980, s. 77; Wittmann, 1982, s. 145 n.; Wehler, 1996a, t. 1, s. 304 n.; 
Geschichte der deutschen Literatur, 1990, s. 85.
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Udział tekstów geografi cznych, do których zaliczają się 
też relacje podróżnicze, stanowił ok. 1800 r. mniej więcej 5% 
ogółu wydanych tytułów220. O  tym, że ten rodzaj literatury był 
bardzo lubiany świadczą tytuły książek wypożyczanych w towa-
rzystwach czytelniczych oraz duża liczba relacji podróżniczych 
w różnych inwentarzach książkowych z tamtych czasów. Wynika 
z  nich, że w  okresie od ok. 1770 do 1800 r., kiedy produkcja 
książek uległa niemal podwojeniu, liczba opublikowanych rela-
cji podróżniczych zwiększyła się prawie pięciokrotnie221. Z ana-
lizy wynika ponadto, że szczyt produkcji i  recepcji literatury 
podróżniczej przypadł na lata między 1760 a 1830 r. Taka ten-
dencja rozwoju literatury nie była wolna od krytyki. Już w 1784 r. 
jeden z polemicznych artykułów w „Berlinische Monatsschrift” 
komentował istnienie mody na „rozliczne opisy podróżnicze 
w naszych czasach”222.

Jeśli mówimy o opiniotwórczej funkcji relacji podróżniczej 
i  jej roli jako przekaźnika obrazów obcych, to średni nakład 
książki, wynoszący pod koniec XVIII w. 1 tys. egzemplarzy, nie 
był nadzwyczajnie wysoki, żeby nie powiedzieć znikomy. Trudno 
dokładnie określić liczbę czytelników danej relacji podróżni-
czej, jednak obieg jednej książki musiał być o wiele większy niż 
liczba drukowanych egzemplarzy. Generalnie badania doty-
czące czytelnictwa i recepcji w epoce ok. 1800 r. zakładają, że 
na egzemplarz przypadało nawet do dwudziestu czytelników223. 
Ten wykraczający daleko poza liczebność nakładu obieg książki 
był spowodowany wieloma względami. 

Po pierwsze, przyczyniły się do tego przede wszystkim wspo-
mniane już towarzystwa, gabinety czy kółka czytelnicze, których 
w  całej Rzeszy było do 1800 r. co najmniej 430. Ponadto od 
początku XIX w. powstawały publiczne biblioteki wypożyczające 
książki, co sprawiało, że jeden egzemplarz był wielokrotnie wyko-
rzystywany i że istniał stosunkowo duży obieg książek. Towarzy-
stwa czytelnicze, mające zresztą bardzo różny charakter i formy 
organizacyjne, umożliwiały dostęp do książek większym kręgom 

220 Dülmen, 1999, t. 2, s. 242.
221 Griep 1980, s. 793.
222 „Berlinische Monatsschrift” 4, 1784, s. 319; dla porównania zob. Neue

Quartalsschrift, 1786–1792, t. 1, s. III.
223 Engelsing, 1973, s. 56.
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czytelników, mimo że pod koniec XVIII w. ceny wydawnictw 
były jeszcze bardzo wysokie224.

Po wtóre, rozwijający się w drugiej połowie XVIII w. rynek 
wydawniczy czasopism i bardzo w owym czasie popularna lektura 
żurnali, przyczyniała się do jeszcze większego zasięgu, a przynaj-
mniej znajomości relacji podróżniczych, które były liczniejsze 
od tych wydawanych w formie książki. A to z dwóch powodów. 
Wspomniano już wcześniej, że niemała liczba autorów relacji 
podróżniczych publikowała swoje teksty najpierw w bardzo popu-
larnych czasopismach w formie serii artykułów, a dopiero później 
jako książkę, co sprawiało, że po pierwsze teksty te były wielo-
krotnie wykorzystywane, po drugie zaś większa była liczba ich 
czytelników. Dotyczy to przede wszystkim podróżnych z okresu 
rewolucji, jak Campe, Archenholtz, Biester i wielu innych, którzy 
choćby z powodu możliwości szybkiego opublikowania informacji 
o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych decydowali się 
na zamieszczanie swych relacji w czasopismach.

Pomijając kwestię możliwości szybkiego publikowania w cza-
sopismach, autorzy relacji podróżniczych, a  przede wszystkim 
autorki, byli zwykle stosunkowo słabo opłacani. Sophie La 
Roche, Ida Hahn-Hahn, Therese Huber czy Johanna Schopen-
hauer korzystały z możliwości kilkukrotnego publikowania, aby 
w  ten sposób zrekompensować sobie niskie honoraria, które 
zresztą dla pisarek były z reguły niższe niż dla ich kolegów225. 
Zatem publikowanie relacji podróżniczych w formie serii arty-
kułów w  czasopismach było korzystne tak dla autorów, jak 
i wydawców, a wśród czytelników periodyków było szczególnie 
lubiane. 

Szeroko rozpowszechnione w  końcu XVIII i  na początku 
XIX w. czasopiśmiennictwo sprzyjało powiększaniu się zasięgu 
odbioru treści kulturowych. Chodzi tu również o coraz powszech-
niejsze czytanie recenzji modnego gatunku relacji podróżniczej. 
Niewątpliwie najważniejszym organem recenzyjnym ok. 1800 r. 
była „Allgemeine Deutsche Bibliothek” Christopha Friedricha 

224 Stützel-Prüsener, 1981, s.74 n.; Wehler, 1996a, t. 1, s. 320; Dülmen, 1996, 
s. 81–90.

225 Scheitler, 1999, s. 90–99; Engelsing, 1974, s. 243 n. Engelsing przedstawia 
tu na przykładzie Bremeńskiego Towarzystwa Czytelniczego wysoki stopień rozpo-
wszechnienia książek przez członków i współczytających.
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Nicolaia226. Problematyką tą zajmowały się też inne czasopisma, 
wśród nich związane z  dziedziną geografi i „Göttinger Anzei-
gen” oraz „Allgemeine Literatur Zeitung”, które zamieszczały 
obszerne omówienia najnowszych relacji podróżniczych. Nie było 
przy tym rzadkością zamieszczanie kilku recenzji jednej relacji 
podróżniczej.

Relacja z podróży Reisen durch verschiedene polnische Provin-
zen Johanna Philippa von Carosiego z 1781 r. była co najmniej 
trzykrotnie recenzowana, podobnie Briefe einer Curländerin Agnes 
Sophie Schwarz. W odniesieniu do relacji z podróży z Polski do 
Włoch Josepha Hagera udało się znaleźć aż pięć recenzji. Tyleż 
samo miała relacja Reise eines Liefl änders von Riga nach Warschau 
z 1795 r. Joachima Schulza. Tak duża liczba recenzji potwier-
dza fakt, że czytanie relacji podróżniczych należało do bardzo 
lubianych zajęć. Poza czysto rozrywkowym aspektem recenzje 
te świadczą o tym, że relacje podróżnicze pełniły ważną funkcję 
jako medium przekazujące informację i wiedzę w dziedzinie geo-
grafi i, polityki, wiedzy o społeczeństwie i kultury. Jeśli relacje nie 
spełniały wymagań dostarczania nowości i pożytecznej wiedzy, 
autorzy musieli się czasem liczyć nawet z druzgocącą krytyką227. 

Biorąc pod uwagę znaczenie relacji podróżniczej jako gatunku 
źródłowego do społecznego przekazu obrazów obcych, rozpo-
wszechniania informacji o innych społeczeństwach i możliwych 
form recepcji, trzeba wskazać na jeszcze jeden aspekt, a mia-
nowicie na ówczesne zbiory relacji podróżniczych. Wiele takich 
zbiorów i antologii, które w większości ukazały się w ostatnim 
trzydziestoleciu XVIII w., potwierdza popularność i zaintereso-
wanie tym gatunkiem i to niezależnie od tego, jakiego regionu 
geografi cznego dotyczyły, czy zawierały tłumaczenia zagranicz-
nych relacji, czy obejmowały wyciągi z relacji już opublikowa-
nych, czy zamieszczały starsze opisy podróżnicze, czy wreszcie 
oferowały nowe, jeszcze niepublikowane. 

Niektórzy wydawcy, jak np. Joachim Christoph Friedrich 
Schulz, bezpośrednio wskazywali cel, jaki miały spełniać publi-

226 W „Allgemeine Deutsche Bibliothek” od 1765 do 1806 r. omówionych zo-
stało ok. 80 tys. tytułów; Engelsing, 1973, s. 53.

227 Zob. przykładowo recenzję dot. podróży pewnego pruskiego ofi cera z Ber-
lina do Lozanny jesienią 1795 r.; In Briefen, Warschau 1797, „Allgemeine Deutsche 
Bibliothek” 35, 1798, nr 1.
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kowane przez nich zbiory, a mianowicie umożliwiać lepsze przy-
gotowywanie kolejnych relacji podróżniczych228. Tytuły zbiorów 
wyraźnie wskazują na chęć przekazywania przez to medium 
wiedzy geografi cznej i historycznej o europejskich i pozaeuro-
pejskich regionach. Do grupy wczesnych zbiorów, które ukazały 
się już w połowie XVIII w., należy zbiór Allgemeine Historie zu 
Wasser und zu Lande, który ukazał się w  21 tomach w  latach 
1747–1774229 oraz Neueste Sammlung der merkwürdigsten Reise-
geschichten230. Powodzenie tych wczesnych kompilacji i antologii 
pociągnęło za sobą publikację kolejnych, wśród nich Sammlung 
neuer und merkwürdiger Reisen czy też wydany przez Johanna 
Reinholda Forstera Magazin von merkwürdigen Reisebeschreibun-
gen, którego ostatni, 39. tom, ukazał się w 1839 r.231

Wśród wydawców znajdowali się m.in. wymienieni już wcze-
śniej, trudniący się literaturą i publicystyką podróżnicy, należący 
do grupy wyprawiających się do Francji i do Polski. Działający 
w Brunszwiku pedagog i podróżnik „rewolucyjny” Joachim Hein-
rich Campe wydał dwie serie zbiorów relacji podróżniczych, które 
– sporządzone w manierze oświeceniowej – skierowane były do 
publiczności dziecięcej i młodzieżowej232. Działający w Mitawie 
profesor historii Joachim Christoph Friedrich Schulz wydał, poza 
swymi relacjami z  podróży po Polsce w  latach 90. XVIII w., 
opisami rewolucyjnego Paryża i innymi artykułami historycznymi 
z lat 1786–1792, także zbiór relacji podróżniczych pod tytułem 
Neue Quartalschrift zum Unterricht und zur Unterhaltung aus den 
neuesten und besten Reisebeschreibungen gezogen233.

Do najważniejszych antologii w tej dziedzinie należy publi-
kacja również wymienianego wcześniej Johanna Bernoullego, 
matematyka, astronoma i  podróżnika po Polsce. Jego zbiór 
Sammlung kurzer Reisebeschreibungen ukazał się w 16 tomach 
w okresie 1781–1784234. Pierwszy tom otwierała lista subskryp-
cyjna obejmująca blisko siedemset nazwisk osób, które zamówiły 

228 Neue Quartalsschrift, 1786–1792, t. 1 s. V n.
229 Allgemeine Historie der Reisen, 1747–1774.
230 Neueste Sammlung, 1748–1781.
231 Zob. ogólnie nt. zbiorów relacji podróżniczych: Boerner, 1982, s. 65–72.
232 Erste Sammlung, 1805–1807; Neue Sammlung, 1802–1813; Magazin, 1790–

–1839; Neue Reisebemerkungen, 1786–1791.
233 Neue Quartalsschrift, 1786–1792.
234 Johann Bernoulli’s Sammlung, 1781–1787.



118

Nie Zachód, nie Wschód

łącznie 830 egzemplarzy każdego ukazującego się w odstępach 
kwartalnych tomu. Lista ta pozwala na określenie geografi cznego 
zakresu rozpowszechnienia wydawanego w Berlinie zbioru. Naj-
większą liczbę odbiorców znalazł w prowincjach brandenbursko-
-pruskich; stanowili oni nieco ponad jedną czwartą wszystkich 
subskrybentów. Do obszarów, na których zainteresowanie sub-
skrypcją było również znaczne, należały północne i północno-
-wschodnie ziemie, wśród nich Hanower, Brunszwik, Saksonia 
i Meklemburgia. Natomiast południowe części Rzeszy, Czechy 
i Austria, reprezentowane były odpowiednio 23 i 24 zamówio-
nymi egzemplarzami, co stanowiło tylko ok. 3% nakładu. Zatem 
na południu zbyt był daleko mniejszy. Ten wyraźnie słaby wynik 
rekompensowały obszary położone poza Niemcami, m.in. Szwaj-
caria z 53 egzemplarzami, Polska z 39 i Rosja z 28. Nie bez zna-
czenia było tu zapewne szwajcarskie pochodzenie Bernoullego
oraz jego koneksje rodzinne i zawodowe, wzmocnione podczas 
podróży po Polsce i  Rosji. Pod względem zawodowym zdecy-
dowanie wybija się grupa subskrybentów, którzy działali jako 
urzędnicy w administracji miejskiej lub ziemskiej bądź jako praw-
nicy. Grupa ta stanowiła ponad jedną trzecią subskrybentów. 
Do łącznej liczby 696 osób odnotowanych na liście należało 61 
wojskowych, 50 nauczycieli i profesorów, 31 pastorów oraz po 
27 kupców i księgarzy. Szlachta, w tym grupa szlachetnie uro-
dzonych kobiet, stanowiła zaledwie 5% całości. Ponadto wiele 
egzemplarzy zamawiały instytucje takie jak: towarzystwa czytel-
nicze w Berlinie i Quedlinburgu, Naturforschende Gesellschaft 
w Gdańsku czy Gesellschaft der Naturforscher w Zurychu.

Porównując zakres rozprzestrzeniania tego zbioru relacji do 
warunków ówczesnego rynku księgarskiego i wydawanych w tam-
tych czasach nakładów, trzeba przyznać, że był on naprawdę duży. 
Pewnym uzasadnieniem może być fakt, że Bernoulli uwzględnił 
w  swym zbiorze raczej nietypowe geografi cznie i  mniej znane 
obszary europejskiej praktyki podróżowania. Włączone do anto-
logii teksty, które nierzadko ukazywały się w  serii, a  nie jako 
kompletna całość, były w  większości współczesnymi tekstami 
o wysokim stopniu aktualności, a geografi cznie poświęcone były 
z jednej strony studiom regionalnym i wewnątrzkrajowej etnogra-
fi i Brandenburgii, z drugiej zaś ziemiom położonym we wschod-
niej i  północnej Europie. Nie zabrakło też Szwajcarii, kraju 
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pochodzenia wydawcy, którą od końca lat 70. XVIII w. zaczęto 
odkrywać w estetycznym i politycznym dyskursie podróżników. 
Szwajcaria jest w zbiorze nieustannie powracającym tematem235. 

Czytelnik 

Nakreślony powyżej profi l kształtującej się opinii publicz-
nej, praktyki czytelniczej i zasięgu literatury podróżniczej jest 
dość niedokładny. Przytoczone liczby dotyczące umiejącej czy-
tać publiczności są danymi, które odnoszą się do całej Rzeszy, 
a  przecież na poszczególnych jej terenach były bardzo różne. 
Niektóre, choć nieliczne relacje podróżnicze z tego okresu zawie-
rają, podobnie jak zbiór Bernoullego, listy subskrypcyjne, które 
pozwalają przy pomocy studium przypadku na analizę grupy 
odbiorców, choć jej szczegółowe zbadanie jest bardzo trudne.

Tego rodzaju lista subskrypcyjna poprzedzała relację podróż-
niczą Meine neueste Reise zu Wasser und Land oder ein Bruch-
stück aus der Geschichte meines Lebens opublikowaną w 1807 r. 
przez Johanna Christiana Ficka236. Decyzję o  analizie właśnie 
tego przypadku uzasadnia kilka powodów. Po pierwsze, lista 
nabywców bardzo dobrze nadaje się do tego celu. Zostało w niej 
imiennie wymienionych 1167 nabywców, co w  porównaniu 
z  innymi podobnymi listami jest bardzo dużą liczbą. Ponadto 
obok nazwisk wymienione jest miejsce zamieszkania i  profe-
sja, co nie było wcale częstą praktyką. Po trzecie, opublikowana 
relacja podróżnicza była pod wieloma względami typowa dla 
tamtych czasów. 

Na początek należy zaznaczyć, że autor relacji był – pod 
względem pochodzenia społecznego i  wyznaniowego, wieku, 
profesji i  działalności literackiej – typowym przedstawicielem 
opisywanej wyżej grupy podróżników. Fick, urodzony w 1763 r., 
był profesorem na uniwersytecie w  Erlangen. Już choćby 
z  powodu swego zawodu należał do elitarnej, wykształconej 
warstwy, która obejmowała zarówno czytelników, jak i piszących 
podróżników. Wielokrotnie wskazywał w swych publikacjach na 

235 Na temat odkrycia Szwajcarii i  Europy Północnej zob. Morkowska, 1997; 
Barton, 1998; Kliemann, 2005. 

236 Fick, 1807, s. IX–LII. Na temat posługiwania się wykazami subskrybentów 
jako źródłem zob. Wittmann, 1982, s. 46–68.
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lektury, które posłużyły mu do przygotowania się do podróży. 
Wymieniał Laurence’a  Sterne’a  i  Friedricha Nicolaia. Zazna-
czał też swe protestanckie i regionalne pochodzenie, z południo-
wych Niemiec237. Charakterystyczny dla grupy podróżujących 
i  jednocześnie piszących był stosunkowo dojrzały wiek. Profe-
sor podróżował w  1807 r. do Prus, mając 43 lata. Szlak jego 
podróży wiódł przez Hof, Gerę, Lipsk i  Wittenbergę do Ber-
lina i Poczdamu. Potem skierował się na północny szlak wzdłuż 
Morza Bałtyckiego przez Pomorze. Przejechał przez Świecie, 
Stargard i  Kołobrzeg, zatrzymując się w  Gdańsku. Następnie 
podążył przez Elbląg i Frombork do Królewca i Piławy. Podróż 
powrotna wiodła, po pobycie na bałtyckiej wyspie Christiansø, 
przez Rostock i Hanower do Erlangen. Zastosowany przez Ficka 
sposób opisywania jest typowy dla gatunku. Autor posługuje się 
klasycznym przedstawieniem szlaku podróży od miejscowości do 
miejscowości. Szczegółowo i z uwzględnieniem wrażeń opisane 
są warunki podróży, środki komunikacji, gospody oraz codzienne 
doświadczenia podróżne. Obrazowo przedstawione są krajo-
brazy i miasta; opisano też wiele osób z  république des lettres, 
które autor napotkał podczas podróży. Motyw i bezpośrednia 
przyczyna podróży nie zostały w relacji przedstawione wprost. 
Jednak przeżycia z podróży są naznaczone wrażeniami z wojny 
prusko-francuskiej z 1806 r. Z  tego też powodu opisy sytuacji 
politycznej i wojskowej oraz sytuacja w Berlinie po militarnym 
załamaniu się Prus zajmują dużo miejsca w relacji238. Zamiesz-
czanie obszernych opisów wydarzeń politycznych i społecznych 
albo – jak w tym przypadku – wojennych, charakterystyczne dla 
tego typu relacji, determinowane było aktualnością tych wyda-
rzeń. Typowe jest też to, że relacja została opublikowana w rok 
po podróży.

Lista subskrypcyjna tej relacji zawiera 1346 zamówionych 
egzemplarzy. Zakładając, że ok. 1800 r. wysokość nakładu sza-
cuje się na ok. 1 tys. egzemplarzy, to przy uwzględnieniu jedynie 
liczby egzemplarzy zamówionych w subskrypcji, książka sprzeda-
wała się nad wyraz dobrze239. Ponieważ zazwyczaj nie cały nakład, 

237 Fick, 1807, s. 1, 38, 55 n., 116 n., 194.
238 Tamże, s. 51–65.
239 Wittmann, 1982, s. 56, powołuje się na listę subskrypcyjną z 1038 nazwiskami, 

którą uznaje za znacznie dłuższą niż zazwyczaj; nt. rynku księgarskiego zob. Ge-



121

Podróżowanie – podmioty i praktyka

co do którego brak jest w wydaniu jakichkolwiek danych, pod-
legał subskrypcji, można zakładać, że musiał on wynosić ponad 
1500 egzemplarzy.

Kupowanie i czytanie książek to dwa różne obszary aktyw-
ności. Nie da się określić, czy subskrybent kiedykolwiek czy-
tał zamówioną książkę albo czy zasięg odbioru wyszedł poza 
nabywcę poprzez wypożyczanie lub wspólną lekturę. Zapewne 
też nie wszyscy nabywcy książki zostali wymienieni na liście240. 
Mimo to lista ta stanowi jednak godny zaufania przegląd czy-
telników tej relacji podróżniczej czy, uogólniając, tego gatunku. 

Z  ogólnej liczby 1167 wymienionych nabywców 973 poda-
nych jest imiennie wraz z pochodzeniem i profesją. Największą 
grupę tworzą urzędnicy oraz prawnicy w służbie publicznej lub 
administracyjnej, na którą przypada 277 egzemplarzy, co sta-
nowi 28% całości. Kolejną grupą są duchowni ze 112 i kupcy ze 
110 egzemplarzami, co w obu przypadkach równa się ok. 11%. 
Wszystkie te grupy łącznie stanowią mniej więcej połowę wszyst-
kich nabywców. Znacznie mniejsza liczba egzemplarzy przypada 
na nauczycieli (56), studentów (55), medyków (51) oraz pisarzy-
-kopistów (44). Są to wielkości od 4,5 do 6%. Liczba egzemplarzy 
przypadająca na księgarzy, drukarzy i bibliotekarzy wynosi 32. 
Księgarze zamówili w trzech przypadkach 12 egzemplarzy, wśród 
nich był Campe, pozostali zamawiali ich mniej.

Zawody, które reprezentowało od 70 do 75% nabywców, 
były powszechnie wykonywane przez przedstawicieli wykształco-
nych warstw mieszczańskich. Jedną czwartą nabywców stanowią 
osoby, których nie można zaliczyć do klasycznego, wykształco-
nego mieszczaństwa. W tej grupie liczba egzemplarzy rozłożyła 
się następująco: oberżyści (20), rzemieślnicy lub mistrzowie (19), 
fabrykanci (19), leśniczy (13), wojskowi (11), browarnicy (10), 
piekarze (7) i właściciele młyna (7). Ostatnią, najmniej liczną 
grupę nabywców stanowią przedstawiciele takich zawodów jak 
listonosz, kapitan statku, dziennikarz i inne. W każdej z wymie-
nionych grup zawodowych nabyto mniej niż pięć egzemplarzy.

Szlachta – 85 subskrybentów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, 
stanowiła blisko 9% nabywców. Biorąc pod uwagę liczebność 

schichte der deutschen Literatur, 1990, s. 86; Deutsche Literatur, 1980, s. 77–82; zob. 
też Bemerkungen, 1829, s. VII–XIV, gdzie lista subskrypcyjna podaje 150 nabywców.

240 Wittmann, 1982, s. 56, 59 n.
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tej grupy społecznej w  porównaniu z  ogólną liczbą ludności 
jest to procent bardzo wysoki241. Jej udział był w rzeczywistości 
jeszcze wyższy, gdyż wielu jej przedstawicieli zamówiło po kilka 
egzemplarzy. Jeśli nie byli odnotowani jako właściciele majątku 
ziemskiego, to wielu z nich było urzędnikami lub prawnikami. 
W związku z tym, zważywszy na ich profesję, należeli do warstwy 
literacko wykształconej i wobec tego do wykształconego miesz-
czaństwa lub też kręgu kultury mieszczańskiej242.

Jeśli chodzi o zasięg geografi czny, to uwagę zwraca fakt, że 
przeważająca część nakładu została zamówiona w południowych 
częściach kraju. Największa koncentracja zamówień wystą-
piła w  regionie Erlangen, gdzie relacja została opublikowana 
w 1807 r. W miejscu wydania publikacji mieszkało 166 nabyw-
ców, którzy zakupili łącznie 191 egzemplarzy, co stanowi prawie 
20% nakładu i plasuje tychże nabywców na samym szczycie listy. 
W Erlangen najliczniejszą grupę nabywców stanowili członkowie 
środowiska akademickiego. Można z tego wnioskować, że kon-
takty zawodowe oraz stopień lokalnej popularności autora jako 
profesora na uniwersytecie sprawiły, że znalazła się wśród nich 
tak duża liczba nauczycieli akademickich i studentów. Znacząca 
część nakładu dotarła do innych miast południowoniemieckich: 
do Ratyzbony 73 egzemplarze, Bayreuth – 48, Uffenheimu – 28, 
Suhl – 25, Bambergu – 21 i Monachium – 18243. Najliczniejsza 
pod względem liczbowym partia egzemplarzy trafi ła do rozlicz-
nych mniejszych miast w południowych Niemczech.

To, jak słabo reprezentowane były północne Niemcy, poka-
zuje, że pojedyncze osoby i  księgarze z  Berlina, Hamburga, 
Bremy i  Lubeki nie korzystali ze subskrypcji. Próżno też szu-
kać na liście subskrypcyjnej uniwersytetów w Halle i Getyndze. 
W Magdeburgu znalazł się jeden nabywca, w Rostocku siedmiu. 
Z Lipska, księgarskiego centrum wydawniczego i handlowego, 
nadeszły jedynie dwa zamówienia. Dodać jednak trzeba, że 
jeden z nabywców zamówił aż 24 egzemplarze. Zjawisko lokalnej

241 Tamże, s. 56. Wittmann powołuje się na listy subskrypcyjne, w  których 
udział szlachty wynosił od 4 do 5%; zob. Wehler, 1996a, t. 1, s. 142; Möller, 1998, 
s. 101–104.

242 Bausinger, 1987, s. 121 n.; Hettling, 2000, s. 319 n.; Vierhaus, 1987a. 
243 Porównując powyższe liczby z listą subskrypcyjną u Ficka, należy tę ostatnią 

określić mianem „lokalnej listy subskrypcyjnej”; zob. Wittmann, 1982, s. 55 n. To 
samo dotyczy anonimowych Bemerkungen, 1829, s. VII–XIX.
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i  regionalnej koncentracji zamówień dotyczy również Austrii, 
z której nie nadeszło żadne zamówienie244.

Relacje podróżnicze jako gatunek literacki zapewniający 
rozrywkę i  informację oraz wiedzę był w okresie między 1760 
a  1830 r. istotnym środkiem społecznego przekazu obrazów 
obcych. Przynajmniej takie wnioski wynikają z badań nad ryn-
kiem księgarskim, kręgiem czytelniczym i literackimi modami ok. 
1800 r., które przedstawiono tu na przykładzie dwóch przypad-
ków. Konfrontując naszkicowany tu potencjalny krąg czytelni-
ków i tym samym zakres oddziaływania z przedstawionymi wcze-
śniej tendencjami publikowania relacji podróżniczych w latach 
1750–1850, można sformułować daleko idące stwierdzenie, że 
relacja podróżnicza była w  ostatnim trzydziestoleciu XVIII 
i w pierwszym trzydziestoleciu XIX w. nie tylko istotnym, lecz 
nawet podstawowym medium dla społecznego przekazu obrazów 
obcych i wiedzy o sąsiadujących lub mniej znanych regionach. 
Dopiero później, od lat 30. i  40. XIX w., relacja podróżnicza 
straciła swą dominującą pozycję wraz ze zmianami, które nastą-
piły w strukturze medialnej, to znaczy wraz z pojawieniem się 
prasy codziennej245.

W  okresie tej dominującej czy centralnej pozycji relacja 
podróżnicza przekazywała informacje, wiedzę i  kształtowała 
opinię o  różnych regionach Europy, ale w obrębie co prawda 
powiększającej się, jednak nadal elitarnej i  niewielkiej grupy 
osób umiejących czytać. Publiczność, która czytała relacje, odpo-
wiadała w dużej mierze warstwie określanej zwykle w badaniach 
jako „mieszczańsko wykształcona”. Określenie to nie powinno 
jednak pomijać faktu, wynikającego z analizy obu list subskryp-
cyjnych, że zarówno szlachta, jak i  osoby wykonujące zawody 
nieuznawane za typowe dla wykształconego mieszczaństwa brały 
udział w  recepcji relacji podróżniczych. Dlatego też pojęcie 
„wykształconego mieszczaństwa” nie powinno być traktowane 
zbyt wąsko i należy uwzględniać jego heterogeniczność246. Biorąc 

244 Wittmann, 1982, s. 62 n. Wittmann wskazuje, że ani nieobecność północno-
niemieckich miast, ani brak zamówień z ziem austriackich nie jest równoznaczne 
z zacofaniem w dziedzinie literatury. 

245 Wehler, 1996a, t. 2, s. 320–332, zwł. s. 326 n.
246 Na temat pojęć dot. wykształconego mieszczaństwa zob. Kocka 1995, s. 43–

–45; Bausinger, 1987, s. 121 n.; Hettling, 2000, s. 319 n.
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pod uwagę uwarunkowania istniejące w tamtych czasach, relacje 
podróżnicze miały zdecydowanie szeroki krąg czytelników, dla 
których relacja podróżnicza, niezależnie od formy opublikowania 
– jako książka, czasopismo, recenzja czy zbiór – była konstytu-
tywna dla społecznych debat i  opiniotwórczego postrzegania 
Francji i Polski. 

4. Praktyka podróżowania

Powiedziano już, że istotą konfrontacji literatury podróżniczej 
o  Francji i  o  Polsce jest porównanie dwóch heterogenicznych 
krajów i różniących się znacznie celów w europejskiej praktyce 
podróżniczej. Podane, przy okazji omawiania koniunktur podróż-
niczych, dane liczbowe były tego potwierdzeniem. Również część 
pracy poświęcona kwestiom wiedzy i wyjściowego zasobu wiado-
mości o przemierzanych regionach unaoczniła, że Francja była 
już na początku XVIII w. i podczas całego okresu wczesnono-
wożytnego stałym punktem odniesienia w  europejskiej prak-
tyce podróżowania; często opisywanym, a więc znanym celem 
podróży. Polska natomiast była w  pewnym sensie turystyczną 
zagadką lub też – jak jeszcze na początku lat 70. XVIII w. okre-
ślał ją Johann Joseph Kausch – terra incognita247. Dopiero pod 
koniec XVIII w. zaczęto częściej podróżować do położonego na 
wschodzie sąsiada, ale nigdy w takim wymiarze jak do Francji 
i  do innych europejskich krajów. Można zakładać, że było to 
skutkiem niedostatecznej infrastruktury i  wynikających z  tego 
utrudnionych warunków podróżowania.

Wypowiedzi dotyczące praktyki i  warunków podróżowania 
nie zajmują co prawda nazbyt wiele miejsca w  relacjach, ale 
mimo wszystko dostępne źródła pozwalają na dokonanie ana-
lizy porównawczej sposobu postrzegania i  opisywania podró-
żowania po Francji i po Polsce. Na obraz regionu mogły mieć 
wpływ warunki podróżowania, a więc środki transportu, jakość 
dróg, prędkość oraz komfort podróżowania, czyli poziom gospód 
i możliwości noclegu.

247 Kausch, 1793, t. 1, s. XXI.
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Drogi i szlaki

Powszechnym środkiem komunikacji w omawianym okresie 
były powozy w najróżniejszych odmianach248. Dopiero pod koniec 
badanego okresu, u schyłku lat 20. XIX w., a  potem bardzo 
szybko od lat 30., nastąpiła komunikacyjno-techniczna rewolucja 
dzięki wynalezieniu statku parowego i kolei żelaznej, co w dużej 
mierze zmieniło ówczesną praktykę podróżowania i umożliwiło 
znacznie szybsze przemieszczanie się249. Przede wszystkim upo-
wszechnienie kolei żelaznej jako nowoczesnego środka komuni-
kacji doby przemysłowej oznaczało przyspieszenie podróżowa-
nia, co spowodowało „straty w intensywności postrzegania” oraz 
„rozmycie rzeczywistości doświadczanej przestrzeni”250, wobec 
czego tę komunikacyjno-techniczną i  historyczno-podróżniczą 
innowację należy traktować w odniesieniu do badanego okresu 
jako cezurę czasową.

Pomijając nieliczne podróże odbyte statkiem, najważniejszymi 
środkami komunikacji w podróży były ok. 1800 r. powozy i dyli-
żanse pocztowe251. Podróże piechotą, jak ta Johanna Gottfrieda 
Seumego, które z  wielkim powodzeniem opisał w  relacjach 
Mein Sommer 1805 i Spaziergang nach Syrakus, stanowiły raczej 
wyjątek, będąc sposobem przemieszczania się przedstawicieli 
dolnych warstw społecznych. Wobec czego dyliżanse pocztowe, 
stan dróg i prędkość podróżowania były najważniejszymi kryte-
riami, według których pasażerowie opisywali warunki podróży, 
nierzadko dokonując porównań między rożnymi krajami. 

„To, co w  Niemczech nazywa się wyśmienitymi drogami – 
zanotował Heinrich Storch, jest we Francji co najwyżej śred-
nią drogą”252. Storch, teoretyk państwa i ekonomista, dodawał, 
że porównując Francję i  Niemcy, nie mówi o  jakiej „wsiowej 
ścieżce” gdzieś w Saksonii czy Turyngii, lecz naprawdę o najlep-
szych „traktach wojskowych w Rzeszy i Hanowerze”. Ale nawet 
te, jak pisał, są najczęściej „tylko z pokruszonego żwiru i drob-

248 Gräf, Pröve, 1997, s. 111–148.
249 Lutz 1998, s. 94–97; Wehler, 1996a, t. 2, s. 119–124, 615–619; Rochau, 1847, 

s. 4–6, 11, 43; Laube, 1848, s. 77 n.
250 Beyrer, 1985, s. 204 n. 
251 Np. Herder podróżował z Rygi do Francji statkiem przez Kopenhagę; Her-

der, 1999.
252 Storch, 1787, s. 346.
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niejszych kamieni, które po prostu zwalono na drogę i  które 
rujnują [sic!] konie i powozy, przedłużając podróż”253.

Większość podróżujących potwierdzała ten pozytywny obraz 
francuskich dróg i warunków komunikacyjnych. Heinrich Sander 
ujął to krótko: „Szosy są, jak wszędzie w królestwie, wyborne, 
szerokie, obsadzone po obu stronach drzewami i wszędzie utrzy-
mane w dobrym stanie”254. Szambelan dworu i rotmistrz Frie-
drich Justinian von Günderode dał wyraz swemu zachwytowi 
następująco: „ileż to wyłożono na budowę dróg przez całe kró-
lestwo”255. Ten jednoznaczny obraz dobrych warunków komu-
nikacyjnych we Francji był wynikiem zmian, które następowały 
w XVIII w. Dokonano wówczas licznych ulepszeń, zrealizowano 
wiele inwestycji i utworzono nowe instytucje, m.in. powołany do 
życia w 1715 r. wyspecjalizowany korpus do spraw dróg i mostów, 
Ponts et Chaussées, oraz założony w 1747 r. ośrodek kształcenia 
École national des ponts et chaussées. Nie bez znaczenia były 
też reformy i ujednolicenia wprowadzone przez Anne Roberta 
Jacques’a  Turgota. Jeszcze na początku XVIII w. stan dróg 
i  warunki podróżowania po Francji były nierzadko znacznie 
gorzej oceniane256. 

Innym typowym środkiem transportu była poczta lub też tzw. 
ekstrapoczta. Jej system organizacyjny, polegający na wyzna-
czeniu krótkich odcinków i częstej wymianie koni, był w rela-
cjach podróżniczych wielokrotnie przywoływany i  pozytywnie 
komentowany, gdyż umożliwiał stosunkowo szybkie podróżowa-
nie. Równie pozytywnie oceniany był z reguły personel, woźnice 
i pocztylioni. Porównując z pruskimi służbami, Johann Georg 
Sulzer oceniał francuski personel jako „usłużny, rozumny i ucy-
wilizowany”257. O warunkach podróżowania w Szampanii Marie 
Sophie von La Roche pisała: „Drogi są wyśmienite [sic!], pocz-
tylioni świetnie powożą, a stacje są dwa razy częstsze niż u nas. 
Dlatego dostaje się częściej świeże konie i podróżuje szybciej”258. 
Joachim Heinrich Campe był nawet zdania, że „dobrze urzą-

253 Tamże.
254 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 22; Gerbert, 1767, s. 457; Lindemann, 1784, s. 56.
255 Günderode, 1783, t. 1, s. 30.
256 Grosser, 1989, s. 331; Pöllnitz, 1739, t. 1, s. 525.
257 Sulzer, 1780, s. 172; zob. też La Roche, 1787, s. 26; Arndt, 1802, t. 1, s. 160.
258 La Roche, 1787, s. 26.
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dzona poczta francuska [...] bezsprzecznie [przewyższa] poczty 
wszystkich krajów”, powinna zatem jego zdaniem służyć wszyst-
kim jako wzór259.

Jakość powozów, niezawodność, bezpieczeństwo, ale przede 
wszystkim tempo podróżowania osiągane we Francji chwalone 
były przez niemieckich podróżnych260. Ernst Moritz Arndt podaje 
prędkość podróżowania po południowej Francji wynoszącą 
„dzienne 12 do 14 mil”261. Heinrich August Ottokar Reichard 
mówi w  swej relacji nawet o  18 do 20 milach niemieckich262. 
Zakładając, że dane te są prawdziwe, to pokonywany dziennie 
dystans wynosił około 150 km. W porównaniu ze średnią prędko-
ścią po terytorialnie rozdrobnionej Rzeszy oznacza to trzykrotnie 
albo nawet czterokrotnie dłuższy dystans dzienny263. 

To szybkie tempo podróżowania wiązało się ze stosunkowo 
niskimi kosztami, ponieważ liczba noclegów i  przystanków 
w oberżach była znacznie mniejsza. „Podczas długiej podróży – 
jak pisał Carl Gottlob Küttner – oszczędza się bowiem całe dni, 
a dzięki temu pieniądze, które trzeba by wydać w gospodach”264. 
Ten, do końca ancien régime, dobrze rozbudowany i w oczach 
podróżnych wzorowo funkcjonujący system poczty i  dyliżan-
sów, tylko na krótko zakłóciła rewolucja. W jednej z nielicznych 
relacji dotyczącej podróży przez francuską prowincję w okresie 
rewolucji Konrad Engelbert Oelsner wspominał o  częściowo 
uszkodzonych drogach z powodu politycznych zawirowań oraz 
o braku koni, spowodowanym wojną265. Ale już kilka lat później 
Johann Friedrich Droysen pisał o  warunkach podróżowania, 
które „zasługują na najwyższą pochwałę”266 i dodawał: „A jeśli 
podczas wojny niezmiernie ucierpiały, i  dlatego w  niektórych 
rejonach, jak np. w Brabancji czy w Szampanii, są w bardzo złym 
stanie, to widać pięćdziesięciu albo więcej robotników pracują-
cych jednocześnie, dzięki czemu są szybko w pełni naprawiane. 

259 Campe, 1790, s. 163.
260 Richter, 1781, s. 49; Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 146–150; Schopenhauer, 

1825, s. 28.
261 Arndt, 1802, t. 1, s. 101.
262 Reichard, 1803, s. 168.
263 Grosser, 1989, s. 336.
264 Küttner, 1792, s. 17.
265 Oelsner, 1797–1799, t. 2, s. 274.
266 Droysen, 1802, s. 47.



128

Nie Zachód, nie Wschód

Dlatego też z przyjemnością płaci się na posterunkach za konia 
po 3 sole par distance, to znaczy za połowę niemieckiej mili, ale 
przecie w Niemczech trzeba co i rusz jeszcze więcej zapłacić za 
wstrętne drogi”267. 

Rewolucja nie spowodowała pogorszenia się ogólnej oceny 
warunków podróżowania po Francji. Wręcz przeciwnie. Cen-
tralny system zarządzania za panowania Napoleona Bonaparte 
i  podczas całego okresu empire wzmocnił obraz wzorowego 
systemu komunikacji francuskiej. Tylko czasami podróżujący, 
jak np. Wilhelm von Lüdemann czy Johanna Schopenhauer, 
narzekali na złe drogi i niekomfortowe warunki podróżowania, 
które nie odpowiadały ich wyobrażeniom: „Droga od Poitiers nie 
zasługiwała na miano drogi. Poruszaliśmy się tak wolno naprzód, 
że zmuszeni byliśmy spędzić noc w nędznym przysiółku [...], bo 
tego dnia nie dało się już jechać dalej. Nazajutrz o poranku zoba-
czyliśmy, że nasze koła wymagają naprawy, co przy tych wstręt-
nych drogach, które mieliśmy dotychczas, musiało się tak skoń-
czyć”268. Natomiast Ida Hahn-Hahn pisała o  złych warunkach 
drogowych w bezpośrednich okolicach Paryża: „Około południa 
opuściliśmy Fontainebleau i jechaliśmy bardzo źle wybrukowaną 
drogą, której nikt by się nie spodziewał, a  już na pewno nie 
między pałacem uciech a stolicą, Paryżem”269.

Jednak tego rodzaju narzekania należały do rzadkości. 
Johann Daniel Mutzenbecher, opisując w  1819 r. trasę swej 
podróży w południowej Francji, zachwycał się szybkim, wygod-
nym i jednocześnie korzystnym systemem transportowym, w któ-
rym „komunikacja dyliżansowa” umożliwiała przewóz pasaże-
rów w dzień i w nocy, i zastępowała w coraz szerszym zakresie 
podróżowanie transportem pocztowym270. Dokonywane przez 
niego wielokrotnie porównania z  warunkami podróżowania 
w  Niemczech wypadały zawsze na niekorzyść tych ostatnich. 
Za dużo większe pieniądze, stwierdzał Mutzenbecher, podró-

267 Tamże. 
268 Schopenhauer, 1825, s. 35, zob. też s. 29, s. 37; Lüdemann, 1825, s. 55 n. 
269 Hahn-Hahn, 1842, t. 2, s. 118.
270 Mutzenbecher, 1822, s. 311; Fahne, 1835, s. 148–150. Natomiast bardzo 

krytyczna jest relacja Augusta Rochaua, który podróżował z daleka od większych 
szlaków w Prowansji i wielokrotnie stykał się z granicami we francuskiej sieci ko-
munikacyjnej; Rochau, 1847, s. 45, 58.
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żuje się w  Niemczech dużo gorzej i  wolniej niż we Francji271. 
Wnioski z porównywania warunków podróżowania we Francji 
i w Niemczech, nie tylko u Mutzenbechera, ale też u wielu innych 
podróżujących, wypadały z reguły niekorzystnie wobec państw 
niemieckich, a to przede wszystkim z powodu rozdrobnienia poli-
tycznego, braku jednolitego systemu komunikacyjnego, uciąż-
liwych i  spowalniających podróżowanie nieustannych kontroli 
paszportowych i celnych272. 

Mutzenbecher porównywał warunki podróżowania nie tylko 
z Niemcami. Uznając te panujące we Francji za wzorowe, przy-
jemne i korzystne, dokonał jeszcze innego porównania, a mia-
nowicie z  warunkami panującymi w  Polsce. Będąc w  pobliżu 
Montpellier, odnotował: „Jest nie inaczej jak przyjemnie. Można 
by mieć wrażenie, że podróżuje się po Polsce, i  gdyby oczom 
nie ukazało się uroczo położone Frontignan, nic nie wyrwałoby 
z  tego snu”273. Dokonane przez Mutzenbechera porównanie 
warunków podróżowania we Francji z warunkami w Polsce jest 
jedynym, które występuje w badanych relacjach. Na podstawie 
bardzo skromnych danych biografi cznych o Mutzenbecherze nie 
da się stwierdzić z pewnością, czy ten północnoniemiecki kupiec 
znał warunki podróżowania po Polsce z  własnego doświad-
czenia, czy raczej odnosił się do rozpowszechnionego w  jego 
czasach obrazu możliwości podróżowania po Polsce. Mimo że 
poczynione przez niego porównanie jest odosobnione, to jed-
nak zasługuje na uwagę. Nawet jeśli nie ma innych porównań 
francuskiej i polskiej praktyki podróżowania, to jednak można 
skonfrontować jego odniesienie do Polski z opisami warunków 
podróżowania po Rzeczypospolitej.

Historyk Joachim Christoph Friedrich Schulz, podróżujący 
w 1791 r. z Rygi przez Mitawę, Kowno, Grodno i Białystok do 
Warszawy, na posiedzenie sejmu, opisał warunki podróżowania 
po litewskiej części Rzeczypospolitej: „Stanica pocztowa jest 
w jedynym murowanym budynku, niedaleko od miasteczka Radzi-
wiliszki. Tu stanąłem na noc, zrobiwszy w ciągu trzynastu godzin 
dobre szesnaście mil. Nie ma porównania z  podróżowaniem

271 Mutzenbecher, 1822, s. 136–138.
272 Beyrer, 1985, s. 208 n.
273 Mutzenbecher, 1822, s. 203.
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extrapocztą w Saksonii czy Prusach, gdzie podróżni wydają się 
być dla sługi pocztowego i jego koni, a nie odwrotnie”274. Schulz 
kilkakrotnie wskazywał na szybką, skuteczną i korzystną cenowo 
polsko-litewską pocztę. W  innym miejscu opisu, nadal jeszcze 
ziem litewskich, chwalił wzorową organizację stacji pocztowych: 
„Ledwie zdjęto szory koniom z  drogi, już świeże stały przed 
wozem”275. Zaraz potem odnotował: „W ciągu czterech godzin 
przejechałem dwie stacje, do Kuźnicy i Sokółki, czyli sześć nie-
mieckich mil. Odcinkami poruszaliśmy się wyciągniętym biegiem, 
przez pozostały czas skokami”276. Przebyty jednego dnia odci-
nek drogi odpowiadał mniej więcej dystansom pokonywanym 
w tym samym czasie we Francji, o czym informowali podróżni 
odbywający podróże przez Francję, jak np. Arndt i Reinhard. 
Relacja z podróży Carosiego potwierdzała informacje podane 
przez Schulza. Carosi odnotował bowiem, że pokonywał w Polsce 
bez problemu 14 mil dziennie277.

Oba przypadki, Polski i  Francji, potwierdzają fakt porów-
nywalnego tempa podróżowania z  warunkami w  Niemczech 
oraz wnioski, że prędkość podróżowania w  obu krajach była 
znacznie większa niż w Saksonii i Prusach. Schulz tłumaczył tę 
znaczną prędkość polską sztuką jeździecką i stwierdzał, że Polacy 
są „urodzonymi jeźdźcami”278. Przy tym wielokrotnie zwracał 
uwagę w swych relacjach na liche, czasem nawet nędzne odzienie 
„służby pocztowej”, która nie miała „ani surduta ani spodni, ani 
też butów”279. Ale nie była to ani polska, ani litewska specyfi ka, 
jak o  tym świadczy relacja z  podróży Antona Fahnego, który 
w 1830 r. przemierzał Francję: „Przypominam sobie, że w Alza-
cji pewien młody jegomość powoził wozem w  iście żebraczych 
łachmanach. Cały jego strój składał się z szarych, lnianych, wszę-
dzie porwanych krótkich spodni, z koszuli i wielkiego okrągłego 

274 Schulz, 1996, s. 13 n.; Schulz datował swoją relację na 1793 r., zob. też po-
słowie Klausa Zernacka, s. 347 n. Zob. też Kutter, 1996, s. 45 n.; Beyrer, 1985, 
s. 85–87, 92 n.

275 Schulz, 1996, s. 19.
276 Tamże, s. 23, 24. Jednak te pozytywne uwagi zawarte w jego opisie podróży 

są sprzeczne z  wypowiedziami w  przedmowie do pierwszego tomu zbioru relacji 
z podróży wydanych przez Schulza; Neue Quartalsschrift, 1786–1792, t. 1, s. III. 

277 Carosi, 1781–1784, t. 1, s.1.
278 Schulz, 1996, s. 27.
279 Tamże, s. 31.
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kapelusza. Reszta była odkryta i  widać było spalone słońcem 
i brudne ciało. Wyglądał niczym Cygan”280.

Tuż przed Warszawą, celem swojej podróży, Schulz jeszcze raz 
obszernie odniósł się do przyjaznych warunków podróżowania, 
dużej prędkości i  korzystnych cen, przytaczając jednocześnie, 
zapewne rozpowszechniony wówczas, obraz złych warunków 
podróżowania po Rzeczypospolitej: „Tak więc w ciągu sześciu 
dni i dwóch nocy przebyłem 96 mil. Obawiam się, że w krajach, 
które cieszą się lepszą opinią niż ten jak ony dziki, potrzebo-
wałbym dla pokonania takiego odcinka drugie tyle dni i nocy. 
Skłania mnie to do kilku uwag na temat stanu stacji pocztowych 
na Litwie, które tym chętniej chciałbym zarekomendować, albo-
wiem zwykle uważa się, że podróżowanie przez dzicz albo przez 
Litwę, to jedno i to samo. Cena za ekstra konie pocztowe, jak 
wszędzie, za sztukę na milę 2 polskie guldeny albo 8 groszy [...]. 
Na całej Litwie konie są małe, ale nie umniejsza to ich przydat-
ności. Widać przecie, jakie dystanse pokonywałem dziennie. [...] 
Służba pocztowa [...] jest uprzejma, chętna i skromna. Tylko dwa 
razy podczas podróży do Warszawy zdarzyło mi się, że woźnica 
zatrzymał się przed karczmą, ale nie zabawił tam dłużej, jak 
pięć minut. [...] Pocztylioni są najusłużniejszymi ludźmi na świe-
cie. Wymiana koni nie trwa nawet dziesięciu minut”281. Nadto 
zauważał, że na trasie z Kurlandii do polskiej stolicy „zrobione 
drogi” występują tylko odcinkami, co jednak w żadnym razie nie 
wpływa na jakość podróżowania.

Fakt, że warunki podróżowania w obrębie polsko-litewskiej 
Rzeczypospolitej miały pod koniec XVIII w. najprawdopodob-
niej nie najlepszą opinię, Schulz łączył z opisami Williama Coxe’a, 
który – w swych dość powszechnie czytanych relacjach – wypowia-
dał się o nich mało pochlebnie282. Schulz przekonywał do swych 
własnych racji, nie tylko powołując się na swoje doświadczenia 
z trzykrotnej podróży z Kurlandii do Warszawy, ale też na wraże-
nia z licznych podróży przyjaciół. Rozpowszechnionej także opi-
nii, że podróżowanie po ziemiach polskich i litewskich może być 
niebezpieczne, zaprzeczał, używając argumentu, że on sam nigdy 

280 Fahne, 1835, s. 151.
281 Schulz, 1996, s. 30 n.
282 Tamże, s. 32; zob. też Coxe, 1786–1790, t. 6, s. 32; na temat Coxe’a  zob. 

Zawadzki, 1963, t. 1, s. 19 n.
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nie doznał „ani w dzień, ani w nocy” jakichkolwiek niebezpie-
czeństw czy napadów283. Pod koniec swych szczegółowych opisów 
praktyki podróżowania i komunikacji pocztowej Schulz wyraźnie 
rekomendował przebyty szlak i podróżowanie z Niemiec przez 
Polskę i Litwę do takich celów podróży jak Kurlandia, Infl anty 
i  Rosja284. Twierdził, że droga przez centralną Polskę jest nie 
tylko szybsza, wygodniejsza i korzystniejsza, ale o wiele ciekaw-
sza. W przeciwieństwie do szlaku północnego z Berlina do Kró-
lewca wzdłuż Morza Bałtyckiego rekomendowana przez niego 
trasa wiodła „w większości przez żyzne i przyjemne krainy”285.

Postrzeganie i ocenianie przez podróżujących kraju lub kon-
kretnych, panujących w nim warunków – tu dotyczących podró-
żowania – jest zawsze ambiwalentne i względne w odniesieniu 
do już znanych regionów. Aspekt ten został już poruszony. 
Dwaj uczeni, Coxe i  Schulz, obaj historycy, pierwszy pocho-
dzący z Anglii, drugi urodzony w Magdeburgu, ale przez wiele 
lat mieszkający w Kurlandii, podróżowali w odstępie 15 lat po 
ziemiach polskich i  litewskich. W  odniesieniu do warunków 
podróżowania pozostawili po sobie dwa całkiem odmienne opisy, 
w  których różnice – z  powodu niewielkiego odstępu w  czasie 
odbycia podróży – nie mogły wynikać z  ewentualnych zmian 
w praktyce podróżowania po Polsce. Bardziej prawdopodobne 
jest, że odmienność ich postrzegania wynikała z tego, do jakich 
regionów mogli się odnieść, dokonując porównań. Coxe konfron-
tował Polskę zapewne głównie ze znanymi mu dobrze angiel-
skimi warunkami podróżowania, Schulzowi natomiast znane były 
warunki podróżowania nie tylko w  Polsce i  w Niemczech, ale 
dzięki wcześniejszym podróżom również we Francji286. Kiedy 
opisywał warunki podróżowania po Polsce miał też już za sobą 
włoskie doświadczenia. Regiony te posłużyły mu zapewne do 
dokonania porównań. Porównanie z Saksonią i Prusami wypadło 
zdecydowanie na korzyść Polski. Schulz, mitawski wysłannik na 

283 Schulz, 1996, s. 33. Można odnaleźć kilka odosobnionych uwag dot. niebez-
pieczeństw grożących podczas podróżowania po Francji, przede wszystkim z powo-
du napadów; Rochau, 1847, s. 58.

284 Schulz, 1996, s. 32.
285 Tamże, s. 33.
286 Schulz, 1786b; Schulz, 1786a; Schulz, 1791. Na temat dobrych warunków 

podróżowania w Anglii widzianych z perspektywy niemieckiej zob. Grimm, 1775, 
t. 3, s. 5–8; Beyrer, 1985, s. 202–204.
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Sejm Wielki, nie był w żadnym razie ani pierwszym, ani jedynym 
podróżnym, który pozytywnie wypowiadał się na temat warun-
ków podróżowania po Rzeczypospolitej. 

Therese Huber opisała we Fragmente über einen Theil von 
Polen swoje wrażenia z pobytu w Polsce i na Litwie, w Wilnie, 
gdzie przebywała u boku męża, który w latach 1784–1787 był pro-
fesorem na Uniwersytecie Wileńskim. Podróżując tą samą trasą 
co Schulz, opisała odcinek między Białymstokiem, Grodnem 
i  Wilnem. Chwaliła dobrą organizację „komisji pocztowych”, 
bardzo szybką zmianę koni, która umożliwiała sprawne podróżo-
wanie. Prezentując się w swej relacji jako Angielka, Huber odwo-
ływała się do swego „krajana Coxe’a”, którego opisy czytała, jak 
wielu innych podróżników, porównywała możliwości podróżo-
wania i warunki drogowe podobnie jak Schulz ze znanymi jej 
regionami, a  zestawienia te wypadały całkiem korzystnie dla 
Polski: „Pomijając ostatnią część drogi z Trok do Wilna, wiodącą 
przez rzadkie, równinne lasy nad stawami i bagnami do obniże-
nia, w którym leży Wilno, podróżowaliśmy tak szybko, jak mi się 
to nigdy nie zdarzyło nawet w Anglii. Drogi są prowincjonalne, 
ale rzadko pozapadane, w  miejscach podmokłych ułożone są 
gałęzie aż do wypełnienia dołów, a na wierzchu ułożone są ścisło 
jeden obok drugiego cienkie pnie. Ten rodzaj szosy, którą już 
wcześniej poznałam w niektórych lasach niemieckich, nazywano 
tam mostami z okrąglaków”287.

Mimo że niektóre odcinki dróg były w złym stanie, najwyraź-
niej pozwalały jednak na szybkie i wcale łatwe podróżowanie, 
nie gorsze niż w Niemczech, a powołując się na relacje Huber, 
także nie gorsze niż w  Anglii. Bezproblemowe podróżowanie 
po Polsce ograniczał jedynie „bardzo nieprzyjemny lęk przed 
rabusiami, wilkami i  niedźwiedziami”, wobec czego Huber 
opisująca odcinek podróży podczas „wilgotnej nocy listopado-
wej”, miała pod ręką pistolet, którego jednak nigdy nie użyła288. 
O szlaku między Grodnem a Białymstokiem, którym poruszali 
się Joachim Schulz i  Therese Huber, pozytywnie wypowiadał 
się już Johann Ber noulli, opisując swą podróż z 1778 r. Chwalił 

287 Huber, 1831, s. 324.
288 Tamże, s. 324, 326. W kwestii niebezpieczeństw podczas podróżowania zob. 

Gräf, Pröve, 1997, s. 193–242.
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szybkość i korzystne ceny podróżowania po Polsce: „Droga była 
dobra i wiodła prosto jak po sznurku aleją wysadzaną po obu 
stronach młodymi drzewami”289. Zwracał również uwagę – może 
zaskoczony – na niezwykle szybkie i korzystne cenowo podróżo-
wanie po Rzeczypospolitej290.

Nie tylko znane szlaki, jak ten północny wzdłuż wybrzeża 
Morza Bałtyckiego, opisywany wyżej szlak z Warszawy do Wilna 
czy między Kaliszem a Warszawą291, ale też drogi położone z dala 
od głównych arterii komunikacyjnych był z reguły dobre. Johann 
Philipp von Carosi chwalił warunki drogowe między Krakowem 
a  Lublinem292. August Friedrich Ephraim Hammer – inżynier 
nadzorujący drogi – przebywając na polskiej Ukrainie, tak pisał 
o tamtejszych drogach: „są wszędzie szerokie i tak dobre, jak to 
może mieć miejsce jedynie w kraju, którego gleby są tak czarne 
i  tłuste, z  tak małą ilością kamieni, jak te tutaj. Woźnica na 
wyczucie wybiera nowe drogi. Przy tym Polak jest zbyt skromny, 
żeby narażać podróżnego na dodatkowy postój, albo odżegnywać 
się od odpowiedzialności za niedopatrzenie należącej do jego 
obowiązków naprawy”293.

Hammer dokonywał również bezpośrednich porównań 
z  innymi krajami i  regionami, oceniając przy tym warunki 
podróżowania po Polsce jako zdecydowanie dobre. Nato-
miast ambiwalentnie oceniał fakt, że w  Polsce, inaczej niż na 
terytoriach niemieckich, nie pobierane są opłaty za przejazd 
drogami i mostami. Stwierdzał, że co prawda obniża to koszty 
podróżowania, ale jest niekorzystne, zważywszy na „przychody 
kraju i właścicieli ziemi”294. Rezygnacja z pobierania opłat była 
przedmiotem uwag także innych podróżnych oraz krytyki głów-
nie w aspekcie ekonomicznym. Joseph Hager, opisując most na 
Wiśle między Krakowem a  Wieliczką, na granicy oddzielają-
cej – po pierwszym rozbiorze – Galicję należącą do Austrii od 
reszty ziem polskich, odnotował: „Proste drogi i wygodne szosy, 
które się tu znów zaczynają, porządek i bezpieczeństwo, które

289 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 52; Bredetzky, 1809, t. 2, s. 149.
290 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 62 n., 285.
291 Helbig, 1831, s. 20.
292 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 105.
293 Hammer, 1787, s. 16 n.; Rohrer, 1804, s. 237. Na temat Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego zob. Spazier, 1835, s. 132.
294 Hammer, 1787, s. 17.
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właściwe są cesarskim krajom, mają swoją wartość w porównaniu 
z innymi krajami. Człowiek chętnie zapłaci za przejazd mostem 
czy drogą mogąc podróżować wyrychtowanym traktem i skorzy-
stać z porządnej stacji”295.

W związku z tym, że drogi w południowej Polsce, zwłaszcza 
te oddalone od głównych szlaków, m.in. w okolicach Krakowa, 
były dość często opisywane jako złej jakości, Johann Philipp von 
Carosi opowiadał się za pobieraniem opłat za przejazd, które 
umożliwiłyby rozbudowę sieci komunikacyjnej. Praktykę pobie-
rania opłat uważał za całkowicie uzasadnioną, tym bardziej że 
stosowana była przez kraje ościenne296.

Sieć dróg i system pocztowy w Polsce był na tyle dobrze roz-
budowany, co potwierdzają opisy, że podróżowanie po Polsce 
odbywało się bezproblemowo, szybko i było korzystne cenowo, 
choć pojedyncze opisy, jak np. Coxe’a, przekazywały nieco inny 
obraz. Wbrew rozpowszechnionym plotkom drogi w Polsce oka-
zywały się też bezpieczne. Potwierdzali to też niejednokrotnie 
francuscy podróżnicy, których ojczysta infrastruktura, jak już 
wcześniej wspominano, uchodziła za wzorową297. Generalnej opi-
nii o bezproblemowym podróżowaniu nie zmieniał zasadniczo 
fakt, że podróżni poruszający się poza głównymi drogami i szla-
kami informowali nierzadko o znacznie gorszych panujących tam 
warunkach. O  galicyjskiej prowincji opodal Krakowa Samuel 
Bredetzky pisał: „Koło tej wsi droga jest tak zła, że człek ma 
wrażenie, że nie tyle wjeżdża z jednego bagna w drugie, z jednej 
dziury w kolejną, lecz się zapada”298.

Jednak tego rodzaju relacje na temat warunków podróżowa-
nia ok. 1800 r. nie mogą być traktowane jako polska specyfi ka. 
I tak np. Johann Heinrich Friedrich Ulrich, ledwie wyjechawszy 
z Berlina w kierunku Szczecina, zapisał w swej relacji: „Od Erk-
neru najnędzniejsza z dróg wiedzie przez piachy i tak już jest nie-
zmienne aż po Fürstenwalde”299. Podobnych opisów złego stanu 
dróg i długo trwających podróży na terytoriach niemieckich, za 

295 Hager, 1795, s. 6.
296 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 162.
297 Méhée de la Touche, 1807, s. 5, 22, 27; Fortia de Piles, 1796, s. 22, 72, któ-

rego opinia nie była w pełni pozytywna.
298 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 79.
299 Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 55.
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które na dodatek pobierane są wysokie opłaty, jest wiele. „Praw-
dopodobnie Niemcy są jedynym krajem na świecie – komentował 
złośliwie Andreas Georg Friedrich Rebmann – w którym trzeba 
płacić za drogi, których nie ma, za straże, gdzie nie jest się przez 
nikogo strzeżonym, za konie, których się nie potrzebuje”300. 

Oberżyści i goście

Poza środkami komunikacji i systemem dyliżansów poczto-
wych istotną część warunków podróżowania stanowiły gospody. 
Jeden z podróżnych z lat 70. XVIII w. tak opisał swoje wrażenia 
z wiejskiej gospody we Francji, porównując ją ze znanymi sobie 
gospodami w Niemczech: „Chcąc schronić się w kuchni, która 
w zajazdach zwykle jest tym, czym w Niemczech izba w gospo-
dzie i która nie ma również innego paleniska, jak to w kominku, 
trzeba znosić nieustanne kaszlanie, smarkanie i plucie czeladzi, 
woźniców i tak dalej, i przełknąć smród tego całego paskudztwa, 
które tam wokół siebie rozsiewają”301. Te mało pozytywne wra-
żenia ciągną się jeszcze dalej: „Czasem odsuwa się żelazna płyta 
w kominku, która stanowi jego tylną ścianę, i wówczas kominek 
otwiera się na przylegającą do kuchni izbę, ogrzewając ją jak 
piec, ale wtedy wszystko z kuchni przelatuje tam jak muchy do 
ciepłej i brudnej chłopskiej izby. Przebywanie tam jest jeszcze 
gorsze niż w kuchni. Krótko, w pokoju, który się dostało, trzeba 
szukać sposobu, jak się najlepiej ogrzać. Zazwyczaj jest tak, że 
pieczesz się po jednej stronie, a po drugiej sztywniejesz z wilgoci 
i zimna. Dla Niemca nieprzywykłego do takich warunków jest 
to niezwykle trudne do zniesienia [...]. Równie niewygodne jak 
pokoje, bardziej oświetlane niż ogrzewane tym kominkiem, są 
łóżka. Mogą być twarde, ale są cienkie jak kartka papieru i nic 
nie ma pod głowę. Wyglądają jak piórami wypchany cylinder, 
dla którego w naszym języku nie ma słowa, gdyż jest to rzecz na 
szczęście u nas nieznana. Do tego cienka derka, pod którą nijak 
nie można się rozgrzać”302.

300 „Im Neuen Grauen Ungeheuer” 4, 1796, s. 86, cyt. za: Beyrer, 1985, s. 217; 
zob. też Grosser, 1989, s. 341.

301 Grimm, 1775, t. 1, s. 267 n. Na temat warunków noclegu i aprowizacji zob. 
Gräf, Pröve, 1997, s. 149–176.

302 Grimm, 1775, t. 1, s. 268 n.
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Poza tym, że podróżny był wyraźnie niezadowolony z  nie-
dostatecznie ogrzanych pokoi i  łóżek, do których nie nawykł, 
uważał, że jedzenie mogłoby być nawet uznane za dobre, ale 
w żadnym wypadku nie wolno było przyglądać się temu, jak jest 
przyrządzane: „Ponieważ w kuchni nie ma pieca i wszystko sma-
żone i gotowane jest na ziemi w kominku, przy którym grzeje 
się poza kucharzem cały dom i wszyscy kaszlą i plują do ognia, 
zdarza się, że niechcący trafi ają w  pieczeń na rożnie albo do 
patelni, w której gotowane są frykasy. Nie mówiąc już o tym, że 
obok rożna grzeją sobie stopy chłopi i woźnice, albo ich śmier-
dzące ubrania rzucone są na naczynia”303. Wszystkie te wraże-
nia skłoniły podróżującego do stwierdzenia: „Ach, wszystko to 
wyczerpuje jeszcze bardziej niż podróż i nie można w ciągu sze-
ściu godzin na tyle odpocząć, co w Niemczech w ciągu trzech 
godzin”304.

Opisana tu gospoda znajdowała się w Meaux, dla wielu podró-
żujących ostatniej stacji na drodze przez Lotaryngię i Szampanię 
do Paryża. Ten mało entuzjastyczny opis pobytu w małym pro-
wincjonalnym miasteczku sporządził pochodzący z Gothy lekarz, 
Johann Friedrich Carl Grimm. Choć gwoli sprawiedliwości dodał 
później, że nie wszystkie francuskie gospody są tak odpycha-
jące jak ta w Meaux. Twierdził, że te w większych miastach, jak 
Nancy czy Châlons, były znacznie lepszej jakości305. Negatywne 
wrażenia z Meaux autor uzasadniał tym, że jego zdaniem zajazdy 
francuskie stają się coraz gorsze „im bardziej się człowiek zbliża 
do stolicy”306, ponieważ krótko przed celem podróży – Pary-
żem – podróżni zatrzymują się w szynku tylko na tak długo, jak 
jest to konieczne. O  innych gospodach Grimm pisał znacznie 
pochlebniej. Tym samym szlakiem co medyk z Gothy podróżował 
do Paryża też Heinrich Sander i opisywał zajazdy zdecydowanie 
różnej klasy. Natomiast Sophie La Roche była na całej tej trasie 
zachwycona zarówno obsługą, jak i zakwaterowaniem307. Widać 
zatem, że oceny bywały sprzeczne i  mogły się bardzo między 
sobą różnić. 

303 Tamże, s. 269.
304 Tamże.
305 Tamże, s. 244, 254 n.
306 Tamże, s. 267.
307 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 25; La Roche, 1787, s. 31.
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W  większości opisów jakość francuskich gospód była oce-
niana ambiwalentnie. Johann Georg Sulzer natknął się pod-
czas podróży po południowofrancuskiej prowincji na brudne 
gospody, na „wstrętną nieczystość” i na „obojętność [...], z jaką 
lud we Francji odnosi się do wszystkiego, co wiąże się z czysto-
ścią, ładem i porządkiem w mieszkaniach”308. Rano, po noclegu 
w pobliżu Valence, drastycznymi słowy napisał: „Uratowanym 
z kloaki. Biada temu, kto na tej drodze obrzydliwy przy jedze-
niu. Będzie musiał pomrzeć z  głodu”309. Jak bardzo ocena ta 
była subiektywna, widać przy porównaniu powyższych wrażeń 
z doświadczeniami innych podróżnych, jak np. Ernsta Moritza 
Arndta, który przebył ten sam odcinek drogi i  miał zupełnie 
odmienne spostrzeżenia310. 

W  pierwszej połowie XIX w. również warunki noclegowe, 
na które skazani byli podróżni, były bardzo różnie oceniane, 
często w zależności od regionu. Johanna Schopenhauer, podczas 
podróży w kierunku południowym w gospodzie niedaleko Mon-
tlieu, czuła się „przyjęta iście po cygańsku”, a wszystko, co zoba-
czyła miało „najwyższy stopnień: nieczystość, zapach czosnku 
i straszliwa nędza”. Zaraz potem dodała: „Do palenia przynie-
siono nam zamiast drewna wióry z heblowania. Masło i kawa były 
dla tych ludzi rzeczami, których nawet z nazwy dobrze nie znali. 
W domu nie było ani jednego okna, zastąpiono je połamanymi 
okiennicami. Pozostałe ameublement było takież same, łóżka, 
nich czytelnik sam puści wodze fantazji, żeby je sobie wyobra-
zić”311. Pocieszała się „nadzieją, że jutro w  Bordeaux nasza 
niedola dobiegnie końca”312. Rzeczywiście stacja w  Bordeaux 
była w jej mniemaniu znacznie lepsza. To, co charakterystyczne 
w  opiniach Johanny Schopenhauer dotyczących Gdańska, to 
nieustannie powracające porównywanie miasta z wsią, co było 
typowe dla sposobu postrzegania pochodzących ze środowisk 
miejskich uczonych, mieszczańskich podróżnych.

Również u Mutzenbechera bardzo wyraźnie zaznacza się ta 
przepaść między miastem (centrum) i prowincją (peryferiami). 

308 Sulzer, 1780, s. 70.
309 Tamże, s. 98, 173.
310 Arndt, 1802, t. 1, s. 121.
311 Schopenhauer, 1825, s. 38.
312 Tamże, s. 49.
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Podczas gdy w opisach południa, m.in. okolicy Montpellier, usta-
wicznie skarżył się na niską jakość zajazdów, bród i robactwo, to 
w większych miastach czuł się „bardzo dobrze ugoszczony”313. 
Może nawet zbyt dobrze, bo w Lyonie użalał się, że podróżnym 
przydzielane jest tyle służby, której zadania „tak są szczegółowo 
rozdzielone, że nikt nie zatroszczy się o potrzebującego pomocy, 
jeśli owa czynność należy do innego służącego”314. 

Wyrazy niezadowolenia dotyczące obsługi, złego wyżywienia, 
warunków noclegowych i wygórowanych cen wielokrotnie poja-
wiają się również w późniejszych czasach. Anton Fahne skarżył 
się, „że jest się w  drodze zdanym na samowolę miejscowych 
conducteurs, którzy nazbyt często zatrzymują się pod najgorszymi 
gospodami, gdzie podróżni muszą na dodatek za to, czym się 
uraczyli, zapłacić dziesięciokrotną cenę”315.

Na podstawie relacji podróżnych wątpliwe wydaje się, aby 
warunki podróżowania, jeśli chodzi o  gospody i  pocztę, były 
w Polsce o wiele gorsze niż we Francji i że to mogło być przy-
czyną mniejszej częstotliwości wojaży po tym kraju. Przede 
wszystkim gospody w  Rzeczypospolitej były inne niż niemiec-
kie czy francuskie, co zauważało wielu podróżujących. Johann 
Christoph Hornuff szczegółowo przedstawił w relacji z podróży 
z  Torunia przez Poznań do Saksonii swoje wrażenia: „Zanim 
wyjedziemy z Polski, muszę Państwu jeszcze co nieco powiedzieć, 
jak się po niej podróżuje. Nie będąc w niej mniema się, że jest 
niebezpieczna i groźna, po drodze trzeba cierpieć niedostatek, 
bo niczego nigdzie nie można dostać, nadto zmuszonym się jest 
do pozbawienia się wszelakiej wygody. Owo niebezpieczeństwo 
i zagrożenie jest czczym urojeniem. Napady rabunkowe są na 
drogach niezwykle rzadkie, nie słychać, żeby podróżujący powo-
zem byli napadani. Nie napotkaliśmy ani razu choćby podejrza-
nego człowieka”316. Po tym jak skorygował – prawdopodobnie 
powszechnie obowiązujący obraz – że podróżowanie po Polsce 
może być niebezpieczne, zajął się funkcjonowaniem polskich 
zajazdów: „Co prawda nie można liczyć w tutejszych gospodach,

313 Mutzenbecher, 1822, s. 117, 148, 159–161; o Bordeaux zob. Schopenhauer, 
1825, s. 41.

314 Mutzenbecher, 1822, s. 116.
315 Fahne, 1835, s. 150 n.
316 Hornuff, 1790, s. 44.
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zwanych karczmami, na zapas jadła, ani też na szczególne 
pokoje, czyste łóżka i białe obrusy, lepiej mieć ze sobą rondel, 
czajnik, naczynia do kawy i kosz z zimnymi zakąskami, cukier, 
herbatę, chleb i posłania, bo i tak na całą podróż trzeba wynająć 
odpowiedni powóz, gdyż stacje są dość rzadkie. Ale, w zamian 
za to, wszędzie można znaleźć duże i  przestronne stajnie, do 
których można bez pytania wjechać wozem i w których – jeśli 
zarygluje się obie bramy – będzie on nie tylko bezpieczny, ale 
też suchy. Nikt nie żąda opłat za postój wozu ani koni. Jeśli 
przyjezdny woźnica znajdzie siano, to może je dać koniom bez 
pytania o zgodę, płacąc za to jakąś drobnostkę”317.

Pochodzący z Saksonii i działający w Toruniu jako pisarz tam-
tejszej kancelarii grodzkiej Hornuff podkreślał wielokrotnie, że 
w porównaniu z Niemcami podróżowanie po Polsce jest ogólnie 
cenowo dużo korzystniejsze. Zapewne obcy i wymagający przy-
zwyczajenia wydawał mu się fakt, że w polskich karczmach nie 
było obsługi, wobec czego trzeba było w podróż zabierać posła-
nia. Poza tym karczmarze często nie dbali o wikt dla podróżnych. 
Swoją strategię zapewnienia sobie jednak czegoś do jedzenia 
przedstawiał następująco: „Należy ich zatem ubiec. – Macie 
kury? – Nie (niema) [sic!]. – Jaja? – Nie. – Mleka też nie? – 
Nie. – No to trzeba zacząć inaczej. Ofi arowawszy karczmarce coś 
z przywiezionego kosza, albo karczmarzowi szklaneczkę mocnej 
gorzałki, dzieciom kawałek bułki albo czegoś tam, co się jeszcze 
ma przy sobie, zdobywa się natychmiast serce i dobrą wolę tych 
ludzi. W tej samej chwili idą we wszystkim na rękę i dadzą za 
najmniejsze pieniądze wszystko, co jest możliwe. Można wówczas 
zawładnąć kominkiem, posłużyć się drewnem, gotować i przy-
rządzać sobie strawę wedle swego upodobania i smaku”318. Hor-
nuff szybko dostrzegł w tej niezwyczajnej formie obsługi pewne 
korzyści, gdyż akurat w porównaniu z warunkami podróżowania 
w Niemczech w Polsce nie był zmuszony do jedzenia za grube 
pieniądze tego, co mu serwowano319.

W dalszej części swej relacji podkreślał wielokrotnie regio-
nalne różnice. W  pobliżu Poznania zatrzymywał się często 

317 Tamże, s. 44 n.
318 Tamże, s. 46.
319 Tamże, s. 47.
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w karczmach i gospodach, które prowadzone były przez Niem-
ców. „Było tu tak bardzo inaczej niż przedtem – stwierdzał – że 
poczuliśmy się jakby nas rzuciło w środek Niemiec, była nawet 
gotowa znośna wieczerza, co wspominam po to, że na wsi w Pol-
sce byłoby to nie do pomyślenia”320.

Również Bernoulli miał podczas podróżowania po Polsce 
najróżniejsze doświadczenia z obsługą i noclegami. Na Podlasiu 
napotkał w drodze z Białegostoku do Warszawy różne gospody 
prowadzone przez Polaków, dla których był pełen uznania321. 
Natomiast w prowincjach litewskich, gdzie wiele karczm prowa-
dzonych było przez Żydów, miał złe doświadczenia. Ceny były co 
prawda niskie, ale narzekał na proste „drewniane łyżki”, które 
wydawały mu się „szczotkami” i którymi zupełnie nie umiał jeść 
zupy. Co prawda pobyt u zwykle niemieckojęzycznych Żydów 
ułatwiał porozumiewanie się, ale jeśli postój po przebytym 
odcinku drogi wypadł w szabat, nie pomagał nawet zrozumiały 
język322 i z powodu, jak to odnotował Bernoulli, „ich reguł religij-
nych”, nie było możliwości dostania czegokolwiek do jedzenia323.

Niezależnie od tego, czy karczmy albo gospody prowadzili 
Polacy, Niemcy czy Żydzi, szeroko rozpowszechniona była 
praktyka, że podróżni sami musieli sobie przygotowywać łóżka. 
Therese Huber dodawała: „Produkty żywnościowe wiezie się ze 
sobą, bo jedyną rzeczą, którą można dostać nawet na stacjach 
żydowskich jest kawa”324. O  podobnych warunkach relacjono-
wał Johann Philipp von Carosi w odniesieniu do południowych 
polskich prowincji, a Joseph Rohrer dodawał, że hotele nawet 
w takich miastach jak Lwów nie posiadały łóżek. „Polski szlach-
cic – wyjaśnia autor – nie wydaje się tęsknić zbytnio za wygodą 
i zadowala swe ciało, nie bacząc na północne położenie swego 
kraju, jedynie złożeniem na materacu”325. Czytając relację Ber-
noullego, można odnieść wrażenie, że ta niezwyczajna praktyka 
podróżnicza była ówczesnym polskim podróżnym dobrze znana: 

320 Tamże, s. 7.
321 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 62 n., 65, nt. Kurlandii zob. t. 3, s. 2233.
322 Z pewnością Żydzi mieszkających w XVIII–XIX w. na wschodnich terenach 

Rzeczypospolitej nie mówili po niemiecku, lecz w jidysz, ale język ten jest w wymo-
wie zrozumiały dla każdej osoby posługującej się niemieckim (przyp. red.).

323 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 32, 31–33.
324 Huber, 1831, s. 329.
325 Rohrer, 1804, s. 157; Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 93.
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„Nie ma co mówić, że nie można liczyć na dobre jadło, apetyczne 
naczynia, na łóżka i temu podobne. Polacy z pewną pozycją są 
nadal przyzwyczajeni zabierać ze sobą łóżka, naczynia kuchenne, 
żywność, słowem pół gospodarstwa domowego. Dlatego oberży-
ści, nawet gdyby byli w  stanie lepiej się wyposażyć, uznają, że 
nie jest to warte ani zachodu ani wydatków”326. Zamiast wlec ze 
sobą podczas długich podróży wiele bagaży, można się przystoso-
wać do warunków, twierdził pragmatycznie Bernoulli, i nocować 
w  słomie. To, co pisał o  okolicach Kowna, uzupełnił Johann 
Joseph Kausch w odniesieniu do Małopolski i Wielkopolski, i tu 
bowiem „nie było co myśleć o pokojach gościnnych, łóżkach [...] 
a takoż o zaspokojeniu głodu podróżnych”327. Polskie zajazdy róż-
niły się tylko „od zwykłych domostw jedynie obszerniejszą izbą 
i większymi stajniami. Ten, kto jest przygotowany na tą praktykę 
i ma ze sobą dość żywności, może bardzo wygodnie i tanio podró-
żować” –pisał wspominany już wielokrotnie lekarz ze Śląska328. 

Hornuff, który z powodu swej wieloletniej działalności w Toru-
niu mówił po polsku, spytał pewnego karczmarza o powody takiej 
praktyki, a ten wyjaśnił: „Na co mi [...] zapas jadła, wina, owsa 
i siana? Skoro przyjeżdżają tylko Niemcy, którzy nie targują się 
i nie wymagają, lecz bez sprzeciwu płacą za to, co zjedli. Ale zda-
rza się, że pojawi się polskie państwo i szlachcice. Ci co prawda 
żądają wszystkiego i są gotowi za wszystko zapłacić. Kiedy jednak 
przyjdzie co do czego, zaczynają liczyć, kwestionują ceny, mówią, 
w Warszawie to i tamto kosztowałoby tyle a tyle i płacą wedle 
uznania. Sprzeciwienie się temu, mówienie tego, co komu na 
sercu, mogłoby skończyć się porcją ciosów, o których nie piałby 
żaden kur”329. Zaznajomiony z  polskimi zwyczajami Hornuff 
potwierdzał opowieść oberżysty i  jego argumentację, dodając, 
że ten, kto „zna ustrój Polski i przywileje szlachty” musi wierzyć 
karczmarzowi. Jednocześnie wykluczał z takiego obchodzenia się 
z karczmarzami „najdostojniejszych panów” z „arystokracji”330.

Spostrzeżenia i  oceny dotyczące poszczególnych aspektów 
praktyki podróżniczej w obcych krajach są zawsze subiektywne, 

326 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 32.
327 Kausch, 1793, t. 2, s. 121.
328 Tamże, s. 121 n.
329 Hornuff, 1790, s. 47 n.
330 Tamże, s. 48 n.
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uwarunkowane sytuacyjnie i  trzeba je analizować przez pry-
zmat stosunku do innych, już znanych i  poznanych podczas 
podróży obszarów oraz do własnej ojczyzny, ale też w  relacji 
do oczekiwań, które z kolei mogą być ukształtowane przez lek-
tury, przeczytane przed rozpoczęciem podróży. Jednak mimo 
niezbędnego ograniczenia, wynikającego z  subiektywności 
i  relatywności źródeł, porównanie wypowiedzi podróżujących 
w  zakresie postrzegania i  opisywania warunków podróżowa-
nia po Polsce i Francji pokazuje, że to nie słaba infrastruktura 
podróżowania była odpowiedzialna za to, że Polska była – mniej 
więcej do końca XVIII w. – raczej rzadko odwiedzanym krajem, 
i  tak w niemieckiej, jak i europejskiej praktyce podróżowania 
zajmowała jedynie marginesową pozycję. Środki komunika-
cji i  system dyliżansów pocztowych był w  większości przypad-
ków oceniany pozytywnie. Komfort podróżowania, mierzony 
przede wszystkim prędkością poruszania, był w  Polsce wyższy 
niż w Niemczech. Warunki podróżowania w Polsce były nawet, 
jak w  przypadku relacji hamburskiego kupca Mutzenbechera, 
porównywalne z wzorowym i przez większość podróżnych chwa-
lonym francuskim systemem i siecią komunikacji. Nadto liczne 
opisy dobrze funkcjonującego i  szybkiego systemu przemiesz-
czania się po Polsce, dokonane przez niemieckich podróżnych, 
pozwalają przypuszczać, że te warunki podróżowania były 
współczesnym znane.

W  porównaniu z  funkcjonującymi systemami komunikacji, 
które stanowiły podstawę podróżowania, sieć i  jakość gospód 
była raczej drugorzędna. Zapewne wożenie ze sobą w  Polsce 
łóżek i kuchni było w porównaniu z  innymi krajami dość nie-
zwykłe, ale zwykle podróżni umieli sobie z tym radzić. Niektórzy 
dostrzegali w tej polskiej specyfi ce nawet zalety, które wynikały 
z własnej aprowizacji. Postrzeganie i ocena gospód była zawsze 
ambiwalentna i względna. 

Podczas gdy prędkość podróżowania była wielkością mie-
rzalną, która pozwalała na konkretne porównania, oceny stacji 
odpoczynkowych były nader subiektywne. Na dodatek ich jakość 
mogła być różna w zależności od regionu, oberżysty, tak we Fran-
cji, jak i w Polsce. Przede wszystkim ocena ich jakości zależała 
od różnych oczekiwań i  wymagań podróżnych. Mogła wobec 
tego wypadać nawet we Francji negatywnie, przede wszystkim 
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w  wiejskich regionach i  małych miastach, jak potwierdzają to 
niektóre przykłady.

Mimo że od dawna nie zawsze pozytywnie opisywano fran-
cuskie gospody, do Francji podróżowano nieprzerwanie. Cho-
ciaż istniały liczne opisy dobrego systemu komunikacji w Polsce, 
o wiele mniej podróżnych udawało się do tego kraju. Wydaje 
się, że to, co odbierało Polsce atrakcyjność, nie brało się ani 
z opisu złego stanu dróg poza głównymi szlakami, ani też z tego, 
że ten czy ów zajazd był niedobry. Powody, dla których bardziej 
lubiana była Francja i  przyczyny stosunkowo mniejszej atrak-
cyjności Polski jako celu podróży będą przedmiotem rozważań 
poszczególnych dyskursów, dotyczących postrzegania przestrzeni, 
przyrody i krajobrazu, ale też polityki, społeczeństwa i kultury 
obu krajów. Infrastruktura warunków podróżowania nie wystar-
cza do wyjaśnienia większej atrakcyjność jednego celu podróży 
w porównaniu z innym. Przemawiają za tym raczej podobieństwa 
i pozytywne strony czysto praktycznych aspektów podróżowania. 

Ta diagnoza, oparta na porównaniu warunków podróżo-
wania we Francji i  Polsce, daje się jedynie z  trudem wpisać 
w powtarzany przez historiografi ę obraz postępu i modernizacji 
zachodniej strony kontynentu i zacofania wschodniej Europy331. 
Wydaje się, że w odniesieniu do postrzegania i opisu warunków 
podróżowania, zwłaszcza w aspekcie gospód, zamiast dychotomii 
Europy Wschodniej i Zachodniej – dwóch kategorii, do których 
przykładano zawsze dwa normatywne znaczenia – lepiej stosować 
mieszczańsko-miejską perspektywę w  patrzeniu na małomia-
steczkową, najczęściej wiejską, chłopską społeczność. Ten punkt 
widzenia podróżnych – nacechowany miastowością, poziomem 
wykształcenia – prowadził nierzadko do poczucia inności wobec 
francuskich, niemieckich, polskich czy też żydowskich właścicieli 
gospód na rozległych obszarach wiejskich.

W  ówczesnym postrzeganiu takie kategorie jak: Francja, 
Zachód, centrum, nowoczesność czy Polska, Wschód, peryfe-
rie, zacofanie nie odgrywały w opisach warunków podróżowa-
nia znaczącej roli332. Jeśli chodzi o postrzeganie różnic między 

331 Wolff, 1996, s. 4 n., 8 n. Na temat zacofania Europy Wschodniej zob. też 
Wallenstein, 1974, s. 97, 301; Origins of Backwardness, 1989.

332 Na temat kategorii centrum i peryferii zob. przykładowo studium gospodar-
czo-historyczne: Schultz, 1997.



145

Podróżowanie – podmioty i praktyka

miejscami pochodzenia podróżnych a przemierzanymi przez nich 
obszarami, decydujące były ok. 1800 r. raczej różnice społeczne 
i kulturalne między wykształconymi podróżującymi, najczęściej 
mieszczańskimi mieszkańcami miast a  głównie wiejską albo 
małomiasteczkową, w gospodach najczęściej chłopską, społecz-
nością. Społeczne nacechowanie i kulturowy obraz własny gości 
był decydujący przy ocenianiu obcości, o  czym będzie jeszcze 
mowa w dalszej części pracy333.

Języki i kontakty

Podróże i  języki pozostają zawsze w  bezpośredniej relacji. 
Każdy, kto podróżuje, konfrontowany jest wcześniej czy później 
z innymi językami, poziomem znajomości przez innych własnego 
języka i osobistymi umiejętnościami językowymi. Poza złymi czy 
choćby trudnymi warunkami podróżowania również bariery języ-
kowe mogą utrudniać podróżowanie, czasem nawet je uniemożli-
wiać. Kompetencja językowa, z kolei, może w pozytywnym sensie 
wpływać na podróżowanie do konkretnych regionów lub zmniej-
szyć obawę przed nieznanymi obszarami czy krajami. Ponadto 
znajomości języka towarzyszy z reguły wiedza i zainteresowanie 
historią i kulturą danego kraju, czasem nawet swoista empatia 
wobec regionów lub narodów, których języki są znane. 

Możliwość porozumiewania się na obczyźnie wpływa na 
sposób postrzegania i  oceniania każdego miejsca. Bazując na 
własnej znajomości języków, jak też znajomości języków przez 
innych ludzi, można pielęgnować kontakty i  utrzymywać sieć 
znajomości, które niwelują poczucie obcości. Działa to również 
w drugą stronę, to znaczy brak znajomości języka i brak komuni-
kacji wpływa na oceny i postrzeganie tego, co obce. Nawiązując 
do omawianej problematyki warunków podróżowania, poniższy 
podrozdział zajmuje się kwestią znajomości języków jako częścią 
praktyki podróżniczej, posługując się – jak wcześniej – metodą 
komparatystyczną.

Jeśli chodzi o bardzo rozpowszechnioną i niemal nieodzowną 
znajomość języka francuskiego w  XVIII w., reprezentatywne 
wydaje się sformułowanie młodego Johanna Gottfrieda Herdera

333 Zob. II.3, II.4, III.3.
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w jego Journal meiner Reise im Jahr 1769, które tak dla niego, jak 
i dla jemu współczesnych było oczywiste: „Po języku ojczystym 
następnym jest francuski, gdyż jest najpowszechniejszy i najnie-
zbędniejszy w Europie. W naszym myśleniu jest językiem naj-
bardziej wykształconym. Piękny styl i wyraz dobrego smaku jest 
w nim najlepiej ukształtowany i z niego przeniesiony do innych. 
Jest najłatwiejszym i najbardziej jednolitym językiem, z którego 
można zaczerpną praegustus fi lozofi cznej gramatyki. Jest najod-
powiedniejszym w sprawach opowiadania i rozumowania. Musi 
zatem w naszym świecie być zrazu po języku ojczystym i przed 
wszystkim innymi, nawet przed łaciną. Chcę, żeby każdy uczony 
lepiej znał francuski niż łacinę!”334 

Posługiwanie się językiem francuskim w  mowie i  w  piśmie 
było w XVIII w. tak w Niemczech, jak i w Europie oczywistością, 
zarówno na dworach, jak i wśród osób wykształconych335. Znaj-
duje to też swój wyraz w często cytowanym terminie république 
des lettres336. To, co w rzeczy samej dotyczyło niemal wszystkich 
uczonych i  wykształconych ludzi tamtych czasów, a  mianowi-
cie oczywiste i  biegłe posługiwanie się językiem francuskim, 
nie do końca wychodziło samego młodemu Herderowi, który 
pozostawił na pewien czas swe obowiązki pastora w Rydze, aby 
udać się daleką podróż. Przybywszy drogą morską do Francji, 
wielokrotnie zauważał swoją niedostateczną znajomość języka 
francuskiego. To także prawdopodobnie powodowało, że jego 
refl eksje na temat języka francuskiego i  dominacji francu-
skiej kultury w  Europie były mało pozytywne. W  opisie dal-
szego przebiegu podróży widać wyraźnie, że czuł się niepew-
nie w  kontaktach z  ludźmi na skutek zbyt słabej znajomości 
francuskiego337.

W odróżnieniu od Herdera dla większości podróżujących do 
Francji posługiwanie się językiem francuskim było tak oczywi-
ste, że właściwie niewarte wzmianki. Na przykład Jacob Chri-
stian Gottlieb Schaeffer podczas swej wizyty w  Paryżu zimą 
1787/1788 r. praktykował w pełnym zakresie swój zawód medyka. 
Uczęszczał do Sociéte Royale de Médecine, aby dokształcić się 

334 Herder, 1999, s. 51.
335 Na temat dominacji języka francuskiego zob. Eberhard, 1784, s. 81–90.
336 Demel, 2000, s. 121 n.; Chartier, 1998b.
337 Herder, 1999, s. 69 n., 77–82, 90, 92.



147

Podróżowanie – podmioty i praktyka

w nowych technikach operacyjnych i szczegółowo poznawał funk-
cjonowanie paryskich szpitali. Dyskusje z  kolegami po fachu 
oraz posługiwanie się fachową literaturą w  języku francuskim 
było dla niego oczywistością338.

Heinrich Sander natomiast miał liczne kontakty, związane 
głównie z  jego zawodowymi zainteresowaniami: w  środowisku 
botaników, w gabinetach przyrody i bibliotekach. Podczas swego 
pobytu w Paryżu spotkał się w 1776 r. m.in. z bratankiem Ber-
narda de Jussieu’ego oraz z Georgesem Louisem Leclerkiem de 
Buffonem, autorem Histoire naturelle i ówczesnym administrato-
rem Jardin royale des plantes. Utrzymywał też kontakty z mniej 
znanymi naukowcami i bibliotekarzami, z którymi dyskutował 
na temat dzieł Buffona i Réaumura339.

Z równie oczywistą biegłością jak Sander językiem francu-
skim posługiwała się Sophie La Roche. Z racji pochodzenia swej 
rodziny, ale przede wszystkim z powodu swej działalności literac-
kiej świetnie znała język Rousseau, którego zresztą częstokroć 
cytowała w  swych relacjach podróżniczych. Bez jakichkolwiek 
trudności swobodnie poruszała się w towarzystwie i na salonach 
paryskich, gdzie zresztą spotkała się z Friedrichem Melchiorem 
von Grimmem. W domu „wielkiego hrabiego Buffona” mogła 
mu nawet „wyświadczyć drobną przysługę”, tłumacząc jego roz-
mowę z  pruskim „radcą górniczym” Danzem340. Z  kolei Karl 
Gutzkow spotkał się z politykiem i historykiem François Guizo-
tem i dyskutował na temat stosunków niemiecko-francuskich341. 
Przykłady takie można mnożyć. Potwierdzają one dominację 
języka francuskiego w obrębie „republiki uczonych” ok. 1800 r., 
w  środowisku której Herder ze swą mierną znajomością tego 
języka stanowił wyjątek342.

Mimo dominacji francuskiego, a  może właśnie dlatego, 
język ów bywał przedmiotem krytyki podróżnych. Wielu z nich 
uznawało tę dominację za wyraz jednostronnie odbywającego 
się transferu kultury, w którym strona niemiecka przyjmowała 
francuską kulturę i naukę, natomiast podobny przekaz nie płynął

338 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 37, 42, 91, 100 n., 104, 130 n.
339 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 55 n., 104, 106, 119, 140; Schalk, 1964, s. 474–477.
340 La Roche, 1787, s. 153; zob. też s. 75 n., 89 n., 169, 177.
341 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 74.
342 Mutzenbecher, 1822, s. 123; Fahne, 1835, s. 14, 25 n.
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w  drugą stronę343. Fakt, że niemieccy podróżni w  oczywisty 
sposób mówili po francusku, natomiast Francuzi raczej rzadko 
po niemiecku, prowadził zapewne w  niektórych przypadkach 
do poczucia wyższości ze strony jednych, któremu jednocze-
śnie towarzyszył głęboko skrywany kompleks niższości i odruch 
obronny drugich.

Tego typu reakcje dają się wielokrotnie zaobserwować przede 
wszystkim u uczonych: lekarzy Grimma i Schaeffera, u Heinricha 
Sandera, u statystyka i ekonomisty Heinricha Storcha czy u opata 
Martina Gerberta. Ich refl eksje oscylowały między szacunkiem 
dla instytucji naukowych i  życia kulturalnego Paryża a  zarzu-
tami o powierzchowność i niedokładność344. W tym kontekście 
nierzadko pojawiały się uwagi, że nieznajomość języków obcych 
u francuskich kolegów sprawia, że nie są oni w stanie ocenić sytu-
acji kulturalne i naukowej w Niemczech: „Nie mówiąc już o tym, 
że nikt nie rozumie w żadnym innym języku jak tylko w ojczy-
stym i może trochę mnisią łacinę, każdy przyjezdny spostrzeże 
taką nieznajomość literatury sąsiadujących narodów, a nawet ich 
obyczajów, że na początek nie będzie wierzył własnym uszom”345.

Fakt, że stosunki niemiecko-francuskie, pod względem kul-
turalnym i przede wszystkim językowym, były postrzegane jako 
jednostronne i w związku z tym defi cytowe dostrzegano w publi-
kacjach już w latach 60. XVIII w., a nasiliło się to w następnej 
dekadzie. Krytyka takiego stanu rzeczy podejmowana była także 
w XIX w. przez różnych pisarzy, np. Heinricha Laubego346. We 
wczesnych relacjach podróżniczych taka krytyka stosunków nie-
miecko-francuskich, postrzeganych jako jednostronne w zakresie 
językowym i kulturalnym, nie pojawiała się347. Ta krystalizująca 
się negatywna ocena stosunków między obu krajami, postrze-
ganych przez podróżujących jako jednostronne, i  wynikający 
z  tego związek przyczyno-skutkowy recepcji i  odgraniczenia, 
jest zbieżna z rozwijającym się w XVIII w. dyskursem na temat 

343 Na temat koncepcji transferu kultury na przykładzie niemiecko-francuskim 
zob. Transferts, 1988.

344 Zob. III.3.
345 Grimm, 1775, t. 2, s. 28 n.; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 77, 96 n., 331; Rei-

chard, 1877, s. 217; Gerbert, 1767, s. 460; Storch, 1787, s. 197; Volkmann, 1787–
–1788, t. 1, s. 192.

346 Laube, 1848, s. 92, 114, 144.
347 Zob. np. Pöllnitz, 1739; Fürst, 1739; Corfey, 1977.
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języka niemieckiego i literatury narodowej od Deutsche Gesell-
schaft Gottscheda po Klopstocka i Lessinga348.

Mimo że fakt dominacji języka francuskiego w  kulturze 
i  literaturze oraz tegoż jako lingua franca uczonej i  wykształ-
conej Europy XVIII-wiecznej nie był wolny od krytyki, znajo-
mość języka francuskiego i posługiwanie się nim uznawano za 
oczywiste. Choć trzeba też zauważyć, że znajomość tego języka 
przez podróżnych okazywała się czasami niewystarczająca w nie-
których regionach Francji i w konfrontacji z dialektami, mimo 
że już przedrewolucyjną Francję można by określić jako pań-
stwo stosunkowo homogeniczne narodowo. Rewolucja i empire 
wzmocniły, poprzez centralistycznie uprawianą politykę, dążenie 
do jednolitości oświatowej i  językowej349. W  kontekście wizyt 
w dużych miastach, jak Montpellier, Lyon czy Bordeaux, brak 
jest w  relacjach podróżniczych jakichkolwiek uwag na temat 
ewentualnych problemów językowych350. Jednak na prowincji 
sprawa mogła wyglądać już całkiem inaczej.

Na szlaku z  Paryża w  kierunku Bordeaux, przez miasta 
takie jak Tours i Angoulême, Johanna Schopenhauer otarła się 
w okolicach Poitiers o granice znanego jej miejscowego języka: 
„Od strony miasta zbliżała się młoda, bardzo piękna niewiasta. 
W jednym ręku trzymała wielki furmański bat, a na drugim nio-
sła małą, bodaj dwuletnią dziewczynkę. Mimo niemiłosiernie 
lejącego strugami deszczu zmierzała ku młodemu furmanowi, 
który zrobił kilka kroków wychodząc jej naprzeciw i zatrzymał 
się blisko naszego powozu. Rozmawiali ze sobą dość długo 
i  serdecznie, ale nie mogliśmy zrozumieć, o  czym rozmawiali 
w tym swoim patois”351. W podobnej sytuacji znalazła się dalej 
na południu kraju, na jednej z ostatnich stacji przed Bordeaux, 
skąd pochodzi opis spotkania z kilkoma miejscowymi kobietami 
przed gospodą: „Wszystkie mówiły do nas jednocześnie, a my 
nie rozumieliśmy ani słowa z  tego ich szwargotania w  patois. 
One też nas mało rozumiały, tak więc nic nie dało się zrobić”352.

348 Eberhard, 1784, s. 81–90; zob. też Blitz, 2000, s. 361–365; Geschichte der 
deutschen Literatur, 1990, s. 229 n.; Kallscheuer, Leggewie, 1996, s. 121.

349 Weber, 1992, s. 6–94; Histoire de la France, 2000, s. 206 n.
350 Zob. II.4.
351 Schopenhauer, 1825, s. 34.
352 Tamże, s. 38.
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Wielu podróżnych przebywających w południowych częściach 
kraju miało podobne doświadczenia. Na przykład Wilhelm von 
Lüdemann podróżował w 1822 r. po okolicach Tuluzy, Marsylii, 
Limoges, a potem po Pirenejach i Kraju Basków. W okolicach 
Limoges w rozmowie z córką oberżysty, której dialekt z trudem 
rozumiał, obdarzono go komplementem, że jego francuski jest 
czystszy i lepszy od języka, jakim posługuje się wielu Francuzów 
w  tej prowincji353. Jakob Venedey wyjaśniał już we wstępie do 
swej relacji Das südliche Frankreich, że „ludy najróżniejszego 
pochodzenia” mieszkają w południowych prowincjach „w bez-
pośrednim sąsiedztwie”354. Pisząc to, miał na myśli, wyliczo-
nych nieco później, Katalończyków, Akwitańczyków, Bearnów 
i Basków, którzy pielęgnują swe dialekty i  języki. Spędził tro-
chę czasu, korzystając z kąpielisk w Pirenejach, skąd wyruszał 
na krótsze wycieczki. Podczas tych wypadów słyszał nieustan-
nie prowansalski, używany przez wielu miejscowych, którego 
pochodzeniem niezwykle się interesował i  którego próbował 
się choćby w zakresie podstawowym nauczyć. Język ten był tak 
bardzo rozpowszechniony na obszarach wiejskich, że wielce się 
dziwił, kiedy nagle prosty pasterz „dobrze mówił po francusku” 
i możliwa była konwersacja355.

W regionie wokół Mauléon zetknął się z językiem baskijskim 
i – po raz kolejny – z ograniczeniami w możliwości porozumie-
wania się po francusku356. Podobne doświadczenia miała Ida 
Hahn-Hahn podczas podróży zimą 1841/1842 r. Przemierzała 
podobny szlak przez Langwedocję i zatrzymywała się w różnych 
kąpieliskach w  Pirenejach. W  kontaktach z  wiejską ludnością 
bezustannie miała kłopoty w porozumiewaniu się: „Ta gwara jest 
dla mnie zupełnie niezrozumiała. A jeśli ktoś mówi po francusku, 
to sąsiedztwo hiszpańskie jest nie do pomylenia”357.

Jednak opisywane ograniczenia w używaniu języka francu-
skiego nie powodowały żadnych trudności w podróżowaniu przez 

353 Lüdemann, 1825, s. 56, 63 n.
354 Venedey, 1846, t. 1, s. XIII. Na temat rozwoju języka francuskiego we Francji 

zob. Histoire de la France, 2000, s. 200–209; Weber, 1992, s. 68, s. 72.
355 Venedey, 1846, t. 2, s. 85, 129, 145.
356 Tamże, s. 307, 313, 322.
357 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 110; Mutzenbecher, 1822, s. 182 n. Na temat gra-

nicy i języka w południowej Francji zob. Sahlin, 1989, s. 166 n.
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Francję. Podróżujący posługiwali się bowiem z reguły językiem 
francuskim i to nie tylko w codziennej praktyce podróżowania, 
lecz przede wszystkim w kontaktach międzyludzkich najróżniej-
szego rodzaju. Wszyscy i wszędzie w oczywisty sposób posługi-
wali się tym językiem: Eduard Devrient, odwiedzający jak wielu 
innych różne paryskie teatry, podczas spotkania z dyrektorem 
Théâtre de la Renaissance Guyonem i w rozmowie z różnymi 
aktorami; Theodor Mundt podczas wizyty u François-René de 
Chateaubrianda, wymieniając poglądy na temat sytuacji poli-
tycznej w Niemczech i w Prusach; August Ludwig von Rochau, 
który kazał się w języku francuskim oprowadzać po zabytkach; 
Heinrich Laube przysłuchujący się wykładowi Julesa Micheleta 
i spotykający się z politykami Adolphe’em Thiersem i Victorem 
Cousinem358.

Poza porozumiewaniem się w  języku francuskim podróżni 
mogli się też na obczyźnie posługiwać swym językiem ojczy-
stym w kontaktach z zaprzyjaźnionymi lub znajomymi osobami. 
Przede wszystkim w Paryżu, ale też w  innych dużych miastach 
handlowych, przebywało wielu niemieckich rzemieślników i kup-
ców, jak o tym pisał Jakob Venedey: „W Montpellier jest cała 
niemiecka kolonia i  tak jak tu, tak też w Marsylii, w Hawrze, 
w Bordeaux i w wielu innych miastach [...] Niemcy opanowali 
dużą, jeśli nie największą część handlu”359. 

Sophie La Roche przebywała przez dłuższy czas w Bordeaux 
u kupieckiej rodziny Bethmannów i podczas pobytu w Paryżu 
regularnie bywała w niemieckich kręgach360. W latach 40. XIX w. 
żywym kontaktom z  Niemcami we Francji, umożliwiającym 
szeroką wymianę myśli, sprzyjała rosnąca liczba niemieckich 
emigrantów politycznych, wśród których centralną postacią był 
Heinrich Heine361. 

Porozumiewanie się w języku niemieckim było jednak ogra-
niczone do środowisk niemieckich, nawet jeśli wziąć pod uwagę 

358 Devrient, 1840, s. 16, 77; Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 218–238; Rochau, 1847, 
s. 22, 29.

359 Venedey, 1846, t. 1, s. 31; zob. też Devrient, 1840, s. 37; Laube, 1848, 
s. 159 n., 162. Na temat niemieckich rzemieślników we Francji zob. Pallach, 1992.

360 La Roche, 1787, s. 89, 266.
361 Laube, 1848, s. 9, 15 n., 18 n. Na temat Heinego i kręgu emigrantów zob. 

Hauschild, Werner, 1999, s. 257–263. 
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obserwację Heinricha Laubego, że „nasz język [...] poczynił 
wśród Francuzów naprawdę pewne małe postępy”, a nawet stał 
się „odrobinę modny”. Pomijając jednak tę optymistyczną uwagę, 
utrzymywała się krytyczna ocena jednostronnej wymiany kultu-
ralnej i językowej między Niemcami i Francją. Zresztą sam Laube 
zauważał, że tylko nieliczni Francuzi interesują się sąsiednim kra-
jem i „którzy rozumieliby niemiecki”. W nieco zrezygnowanym 
tonie dodawał: „Jeśli Francuzi mieliby wyjść poza literowanie 
języka niemieckiego, to musieliby przestać być Francuzami”362.

Całkiem inaczej sprawa miała się z  rozpowszechnieniem 
języka niemieckiego w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Przede 
wszystkim sytuacja językowa i etniczna w tym kraju była zupełnie 
inna niż we Francji. W okresie wczesnonowożytnym państwo pol-
sko-litewskie było obszarem wielowyznaniowym i różnorodnym 
etnicznie, na którym mówiono wieloma językami363. Istniały obok 
siebie: polski, niemiecki, litewski, łotewski, jidysz, kaszubski – 
jako dialekt języka polskiego – oraz ruski – obejmujący dialekty 
białoruski i ukraiński. Po niemiecku mówiono przede wszystkim 
w północnych częściach kraju, w Prusach Królewskich, a w ich 
obrębie głównie w  miastach wzdłuż wybrzeża bałtyckiego od 
Gdańska po Rygę364. Ale niemiecki był też rozpowszechniony 
w  innych częściach kraju, przy granicy ze Śląskiem i  w  mia-
stach takich jak Poznań, Lwów czy Kraków oraz w  miastach 
w  większym udziałem ludności żydowskiej, co odnotowywało 
wielu podróżnych365. „Często ma się okazję słyszeć Niemców 
mówiących przez chwilę po polsku i  Polaków po niemiecku. 
Jedynie polskie damy, które nie podróżują do Niemiec, uwa-
żają, że mówienie po niemiecku jest poniżej ich godności, czego 
nie mogę im brać za złe, zważywszy że nasze niemieckie damy 
wstydzą się swego języka ojczystego i wybierają język francuski 
nawet w zwykłej konwersacji domowej”366.

362 Laube, 1848, s. 115.
363 Davies, 2000, s. 286 n.; Rhode, 1974, s. 5–10.
364 Rhode, 1974, s. 6, gdzie w odniesieniu do ówczesnej Rzeczypospolitej mowa 

jest o  11 językach i  7 urzędowych językach. Na temat rozpowszechnienia języka 
niemieckiego zob. też Friedrich, 2000, s. 46–70; Bömelburg, 1995, s. 59–61.

365 O Krakowie i Lwowie zob. Bredetzky, 1809, t. 2, s. 56 n., 138, 191; o Krako-
wie: Kausch, 1793, t. 2, s. 136; o Lwowie: Behr, 1834, s. 48 n.; o Poznaniu: Hornuff, 
1790, s. 24.

366 Rohrer, 1804, s. 152.
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Język polski dominował na wielkich połaciach regionów wiej-
skich w  Koronie i  w  większych miastach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, również w Wilnie367. Odnosząc się do Rzeczypospo-
litej w granicach z 1772 r., łotewskiego używała ludność wiejska 
w Kurlandii, Semigalii i polskiej części Infl ant, litewskiego – lud-
ność wiejska na północnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego368; na ziemiach wschodnich sięgających przed rozbiorami 
po Smoleńsk i Kijów mówiono po rusku, a dalej na południe 
po ukraińsku. To bardzo pobieżnie przedstawione rozmieszcze-
nie języków nie było w żadnym wypadku homogeniczne, języki 
nakładały się na siebie, a jeszcze – poza wymienionymi językami 
i dialektami – występował też rosyjski i jidysz369.

Chyba żaden z podróżników, który przebył większe obszary 
Rzeczypospolitej, nie był w stanie choćby w przybliżeniu wymienić 
wszystkich języków, którymi się posługiwano, wobec czego wielu 
z nich prędzej czy później trafi ało na obszary, w których żaden ze 
znanych im języków nie umożliwiał komunikacji. Joseph Hager, 
jadąc z  Warszawy do Krakowa, stwierdził: „Polscy pocztylioni 
okazują się co prawda dobrodusznymi ludźmi, ale za wyjątkiem 
jednego, który mówił trochę po niemiecku i dwóch, którzy w osta-
teczności mówili trochę po łacinie, wszyscy pozostali mówili tylko 
jego mostsche [sic!] lub mosch pani [sic!]”370. Te polskie wyra-
żenia, z którym spotykał się Hager, tłumaczył jako „szanowny 
panie” i  to zapewne wyczerpywało jego znajomość polskiego. 

Podróżni, którzy traktowali Polskę jako kraj tranzytowy, a nie 
docelowy, mogli uniknąć problemu wielości języków, wybierając 
trasę północną wzdłuż Morza Bałtyckiego. Od Pomorza, przez 
Prusy Królewskie i Książęce po Litwę i Kurlandię język niemiecki 
był szeroko rozpowszechniony. Podróżni, którzy poruszali się tym 
szlakiem, wśród nich Agnes Sophie Schwarz, Johann Friedrich 
Abegg, Johann Bernoulli, August von Lehndorff, Johann Chri-
stian Fick, Johann Christoph Hornuff czy Johann Rhode, nie 
odnotowali w swych relacjach żadnych problemów językowych, 

367 Reinbeck, 1806, t. 2, s. 343; Davies, 2000, s. 296 n. Na temat upowszechnie-
nia się języka polskiego jako języka literackiego w  czasach porozbiorowych zob. 
Chwalba, 2000, s. 160.

368 Rhode, t. 1, 1798, s. 59; Gottlieb, 1799, s. 13 n.
369 Chwalba, 2000, s. 165, 202 n.
370 Hager, 1795, s. 3.
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tym bardziej że zajazdy i karczmy znajdowały się w większości 
w rękach właścicieli niemieckojęzycznych, nierzadko żydowskich 
oberżystów. Na szlaku przez Gdańsk, Elbląg, Królewiec, Kłaj-
pedę, Mitawę, Rygę i Dorpat, niemieccy podróżujący zatrzymy-
wali się zapewne wyłącznie u oberżystów niemieckojęzycznych371. 
Również towarzysko obracali się w kręgu niemieckojęzycznych 
elit miejskich, kupców, uczonych i urzędników372.

Johann Heinrich Liebeskind będący gościem mieszczańskich 
salonów i towarzystw Rygi, która leżała na rubieży państwa pol-
sko-litewskiego i w XVIII w. dostała się wraz z Kurlandią pod 
wpływy rosyjskie, wyrażał opinię, że „mówiony tu niemiecki jest 
piękniejszy [...] niż ten mówiony w  jakiejkolwiek niemieckiej 
prowincji”373. Ponieważ język ten był wszechobecny w miastach 
nadbałtyckich, z relacji podróżniczych po tych regionach niewiele 
można się dowiedzieć o  kwestii wielojęzyczności na prowincji 
i w miastach Rzeczypospolitej. Raczej do rzadkości należą rela-
cje takie jak Johanna Rhodego, który donosił o mszy w Kłaj-
pedzie odprawianej po łotewsku, „ponieważ okoliczna ludność 
mówi po łotewsku lub litewsku”374. Jednocześnie w odniesieniu 
do tych samych regionów Johann Heinrich Friedrich Ulrich, 
Christian Gottlieb, Johann Heinrich Liebeskind i Ludwig von 
Baczko pisali o  bezpośrednim sąsiedztwie Niemców, Polaków 
i  Litwinów, Łotyszy i  Rosjan oraz o  pojedynczych koloniach 
Francuzów, Anglików i  Holendrów w  prowincjach pruskich 
i w Kurlandii375.

Gdy tylko podróżni opuszczali północny szlak i miasta przy 
nim położone, udając się na tereny Wielkiego Księstwa Litew-
skiego lub ziemie Korony, przez Mazowsze czy Podlasie w kie-
runku południowym, od razu natrafi ali na ograniczenia w moż-
liwości komunikowania się w języku niemieckim. Kiedy jadący 
z  Rygi Joachim Christoph Friedrich Schulz dotarł do małej 
miejscowości litewskiej opodal Kowna, zamieszkałej niemal 

371 Hornuff, 1790, s. 6 n.
372 Abegg, 1987, s. 118–128, 139–152; Schwarz, 1791, s. 8, 12 n.; Bernoulli, 

1779–1780, t. 1, s. 163, 179, 330, 332.
373 Liebeskind, 1795, s. 283, 285, 288 n., 291 n.
374 Rhode, 1798, t. 1, s. 59.
375 Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 326; Gottlieb, 1799, s. 2; Liebeskind, 1795, s. 367; 

Baczko, 1800, t. 2, s. 43 n.
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wyłącznie przez Żydów, odnotował trudności w porozumiewaniu 
się, „gdyż otaczający mnie Żydzi nie rozumieli mojego niemiec-
kiego”, a  sam o  sobie pisał, że „ja natomiast słabo rozumiem 
rosyjski”376. Pochodzący z  Magdeburga Schulz objął w  1791 r. 
posadę nauczyciela w gimnazjum w Mitawie i uważał siebie naj-
pierw – do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r. – za poddanego 
polskiego, potem zaś rosyjskiego. W  swej relacji podróżniczej 
opisał, na podstawie krótkiego spotkania z  pewnym Rosjani-
nem, trudności językowe, które mogły być jednocześnie tak pro-
blemem narodowym, jak i kwestią przynależności państwowej: 
„Ponieważ próbowałem mu [...] wytłumaczyć, że nie rozumiem 
jego języka, ale jestem jego niemieckim krajanem, on stwierdził, 
że jestem przecie Polakiem”377. Podróżując na sejm do Warszawy 
w 1791 i 1792 r., Schulz był obywatelem Rzeczypospolitej. Nato-
miast w  swej relacji datowanej przez niego na 1793 r., która 
ukazała się dopiero dwa lata później, już po trzecim rozbiorze, 
określał samego siebie jako rosyjskiego poddanego i wobec tego 
jako „niemieckiego krajana” Rosjan378. 

Czy to Niemiec, Polak, czy Rosjanin, niedostateczne umie-
jętności językowe, jak stwierdzał Schulz, nie są żadną barierą 
w podróżowaniu i można sobie z  tym bez problemu poradzić: 
„To, że nie rozumie się miejscowego języka, nie przeszkadza. 
Wystarczy zapamiętać w danym języku tylko słowo koń i kilka 
liczb, więcej nie potrzeba. Posługiwania się pieniędzmi można się 
nauczyć ot tak, bez słownika”379. Z wielu fragmentów jego relacji 
o Warszawie wynika, że język polski musiał mu być mu znany 
przynajmniej na poziomie podstawowym. Ale też bez znajomości 
polskiego Schulz, historyk, dobrze sobie radził w Warszawie. Na 
początek prezentował niemieckim czytelnikom najważniejsze 
warszawskie zajazdy, wśród których najlepsze, jak uważał, są 
prowadzone przez Niemców. Pozy tym wystawił Polakom – mowa 
była oczywiście o polskiej szlachcie – zdecydowanie dobre świa-
dectwo, gdy chodzi o ich umiejętności językowe, które sprawiały, 
że – nie znając polskiego – mógł się on poruszać bez jakich-

376 Schulz, 1996, s. 15.
377 Tamże, s. 20.
378 O  kwestii narodowej samoidentyfi kacji i  określania innych jako obcych

zob. III.3.
379 Schulz, 1996, s. 32.



156

Nie Zachód, nie Wschód

kolwiek ograniczeń po polskiej stolicy. „Uczą się oni języków 
obcych krajów z ogromną łatwości, mówią w nich z wdziękiem 
i  poprawnością” – stwierdzał380. Poza polskim, niemieckim, 
włoskim i  angielskim najczęściej używanym językiem podczas 
spotkań towarzyskich i w czasie zgromadzenia sejmowego był 
przede wszystkim francuski381. 

Przed Schulzem podobne doświadczenia miał Bernoulli. Ten 
naukowiec utrzymywał w Polsce rozliczne kontakty, zwłaszcza 
w Warszawie. Do grona tego należeli nie tylko Michał Mniszech 
i Adam Kazimierz Czartoryski, ale też bankierzy i różni uczeni. 
Byli wśród nich profesorowie, tłumacze, naukowcy i biblioteka-
rze382. W gronie tych wykształconych ludzi używano kilku języ-
ków. Po zwiedzeniu Biblioteki Załuskich, pod wrażeniem jej 
kustosza, kanonika Janockiego, napisał: „Mówił po niemiecku, 
często też po łacinie zważywszy na swego pomocnika i mojego 
towarzysza, pana Koźmińskiego, nieznającego tego języka, ale 
mówiącego po francusku”383. Wydaje się, że w utrzymywanych 
przez Bernoullego kontaktach język polski nie ogrywał żadnej 
roli. W każdym razie w żadnym miejscu jego relacji nie ma o tym 
mowy. Są natomiast passusy mówiące o tym, że wśród uczonych 
używano niemieckiego, francuskiego i łaciny.

W relacjach widać jak bardzo język polski obcy był podróżu-
jącym po kraju Niemcom. Mitawski historyk Joachim Christoph 
Friedrich Schulz poświęcił kwestii językowej obszerny fragment 
swej relacji. Jego wywody na temat języka polskiego świadczą 
o pewnym dystansie oraz zewnętrznej perspektywie obserwacji. 
Ale zawierają jednocześnie pozytywne nastawienie i oceny, czego 
nie można powiedzieć o wszystkich podróżnych. „Język polski –
pisał – nie jest ani taki kostropaty, jak wygląda w druku i w piśmie, 
ani taki prymitywny, jak się zwykło mniemać”384. Jednak już na 
początku jego objaśnień można dostrzec ogólny, raczej nega-
tywny obraz, który najprawdopodobniej dominował w odniesie-
niu do polskiego. Język mówiony używany przez Polaków Schulz 
prezentował czytelnikom jako bardzo dobrze brzmiący z powodu 

380 Tamże, s. 141 n., zob. też s. 67 n.
381 Tamże, s. 276.
382 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 94, 96, 108 n., 111 n., 120, 127, 144, 167.
383 Tamże, s. 144.
384 Schulz, 1996, s. 283.
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jego „miękkości, subtelności [...] i elegancji” i oceniał jako samo-
dzielny język literacki385. Ale dla obcokrajowca, jak zauważał, 
język ten jest niezwykle trudny do nauczenia się i najwyraźniej 
obserwację tę odnosił też do siebie: „Niezbędnej w tym języku 
prędkości narządów mowy można się nauczyć jedynie przez 
ćwiczenia, które rozpoczęło się we wczesnej młodości. Można 
przeżyć w Polsce 50 lat, a i tak wymowa zdradzi, że nie jest się 
urodzonym w  tym kraju. Nawet niemiecka kolonia, która tam 
żyje, tam jest urodzona i wychowana, jest rozpoznawalna nawet 
dla obcokrajowca z  powodu ciężkiej, powolnej wymowy”386.

Nie wszyscy podróżni podzielali zasadniczo pozytywne nasta-
wienie Schulza do języka polskiego. Therese Huber, która nie 
mówiła po polsku i podczas swego dłuższego pobytu w Wilnie 
prawdopodobnie też się go nie uczyła, uznawała ten język za 
nienadający się dla literatury i teatru, ponieważ „niepodobna, by 
posiadał własne wyrażenia dla określenia cudzych myśli, obra-
zów, obyczajów”387. Język pisany z  „siedmioma spółgłoskami” 
obok siebie uznawała za „niewymawialny” i „dość szorstki”388. 
Podobnie jak Schulz pozytywnie oceniała umiejętności językowe 
Polaków, nie bez krytycznych uwag pod adresem niemieckiej 
szlachty: „Bardzo wielu Polaków obu płci mówi po francusku 
i wszyscy mają wielką umiejętność uczenia się obcych języków. 
Ale nie mają tu w żadnym wypadku tego doprawdy śmiesznego 
zwyczaju, który panuje wśród niemieckiej szlachty, zapominania 
swego własnego języka, żeby mówić obcym, bardzo okaleczonym 
językiem. Pomiędzy sobą mówią dużo częściej po polsku niż po 
francusku i są dumni z bogactwa i wyrazistości swego języka”389.

Szeroko rozpowszechnione w szlacheckiej Rzeczypospolitej 
inne języki, jak opisywany przez Huber język francuski w  jej 
kontaktach z  wileńską szlachtą, pozwalał autorce nawet bez 
jakiejkolwiek znajomości miejscowego języka na bezproble-
mowy pobyt na obczyźnie390. Dotyczyło to zarówno Huber, jak 

385 Tamże, s. 285.
386 Tamże, s. 284.
387 Huber, 1831, s. 366.
388 Tamże.
389 Tamże.
390 Na temat rozpowszechnienia języka francuskiego zob. też Bernoulli, 1779–

–1780, t. 3, s. 286.
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i innych podróżnych, przynajmniej w zakresie kontaktów towa-
rzyskich w kręgach europejsko-kosmopolitycznych, oświeconych, 
wykształconych, miejskich elit391.

O wiele bardzie negatywnie niż Huber względem języka pol-
skiego, na temat języka litewskiego wypowiadał się Christian 
Gottlieb. Co prawda odnosił się do litewskiego z teoretycznym 
i fi lologicznym zainteresowaniem i wyodrębniał ten język spo-
śród innych, odnosząc się do różnych teoretycznych rozpraw 
na temat pokrewieństwa języków, ale mimo to miał do tego 
języka, zwłaszcza mówionego, używanego przez ludność wiejską, 
negatywny stosunek. „Język litewski jest niewykształcony, co 
przede wszystkim wynika z tego, że szanowani mieszkańcy miast 
mówią po niemiecku, a tylko ze swymi poddanymi co najwyżej po 
litewsku. Jako język książkowy [sic!] litewski pojawia się jedynie 
podczas mszy lub też w pismach przeznaczonych do nauki szkol-
nej. W wymowie tego języka jest jeszcze ta osobliwość, która, jak 
zauważyłem, jest właściwa wszystkim niekulturalnym językom, że 
towarzyszy jej gwałtowna gestykulacja, która w niemieckim będą-
cym w swej normalnej mowie spokojnym [...] nie występuje”392.

Podobnie u Gottlieba, przy postrzeganiu warunków podró-
żowania i przy różnego rodzaju kontaktach z wiejską ludnością, 
widać przeciwieństwo między perspektywą mieszczańsko-miejską 
a perspektywą wiejskiej społeczności, której język i kultura robiły 
wrażenie zacofanych i prymitywnych na wykształconym miesz-
czańskim obywatelu. Gottlieb zaliczał również język polski do 
języków niekulturalnych, jak litewski, i opowiadał się za repre-
syjną polityką językową i kulturalną na obszarach pozyskanych 
w wyniku rozbiorów: „ze strony państwa czynione jest wszystko, 
żeby ten język wytępić w  polskich nabytkach i  zastąpić polski 
niemieckim”393. Tego rodzaju negatywna, a nawet degradująca 
inną kulturę postawa była ok. 1800 r. raczej wyjątkiem. Z reguły 
występowały w tych czasach – w odniesieniu do języka polskiego 
– pozbawione uprzedzeń, zróżnicowane opinie, które w niektó-
rych przypadkach wypadały nader pozytywnie, przede wszystkim 
jednak wówczas, kiedy goście znali choć trochę język polski394.

391 Zob. Chaunu, 1997, s. 39.
392 Gottlieb, 1799, s. 14 n.
393 Tamże, s. 15.
394 Na temat nastawienia wobec języka polskiego, kultury i literatury zob. III.3.
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Na podstawie biografi i autorów relacji podróżniczych trudno 
ocenić, jak wielu podróżujących znało – poza swym językiem 
ojczystym – także francuski lub łacinę albo też jeden z dwóch 
głównych języków w Rzeczypospolitej, polski lub litewski. Fakt, 
że w  bardzo wielu relacjach podróżniczych kwestia obcego 
języka nie jest poruszana i  szczegółowo opisywana, nie może 
stanowić dowodu na to, że opanowanie jednego czy drugiego 
języka było łatwe ani też świadczyć o sytuacji odwrotnej. Tylko 
w  przypadku niewielu podróżnych można z  całą pewnością 
stwierdzić, że opanowali jeden z  miejscowych języków, naj-
częściej polski. Do tej nielicznej grupy należał Johann Philipp 
von Carosi.

Carosi, urodzony w  1744 r. prawdopodobnie w  Rzymie, 
wychowywał się w  Niemczech, ale później stał się naturalizo-
wanym Polakiem. W 1780 r. został dyrektorem Gabinetu Historii 
Naturalnej395. Piastując ten urząd, odbył w latach 1778–1780 sze-
reg podróży po środkowej i południowej Polsce, z których relacje 
opublikował pod tytułem Reisen durch verschiedene polnische 
Provinzen, mineralogischen und anderen Inhalts. Z  jego opisów 
wynika, że władał językiem miejscowej ludności. Wielokrot-
nie w tekście relacjonuje rozmowy i spotkania z mieszkańcami 
i robotnikami w regionach wydobywczych, gdzie zasięgał infor-
macji o  sytuacji w  polskim górnictwie. W  swej dokumentacji 
dotyczącej górnictwa Carosi wykorzystywał polskie źródła i lite-
raturę396. Z jego relacji, w której używa wielokrotnie sformuło-
wań „nasze ziemie” lub „w kraju jak nasz”, wynika, że poprzez 
działalność w  służbie Polski i  opanowanie języka polskiego 
identyfi kował się z Polską. Nie przeszkadzało mu to wiele razy 
krytycznie odnosić się do niektórych aspektów polskiej kultury 
oraz kwestii ludności żydowskiej397.

395 Koziełek, 1992, s. 201. W przeciwieństwie do autora tego artykułu Kausch 
pisał w  swej relacji z  podróży po Polsce o  Carosim jak o  „rodowitym Polaku”; 
Kausch, 1793, t. 1, s. 299. Informacje w  Schriftstellerlexikon Meusela są również 
sprzeczne i  podają jako miejsce urodzenia zarówno Rzym, jak i  Polskę; Meusel, 
1967–1968, t. 1, 11. 

396 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 7, 20, 29, 67, 73. Carosi publikował też po polsku: 
Carosi, 1780. 

397 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 70, 134, 245, t. 2, s. 12; nt. Żydów zob. t. 1, s. 2 n., 
54–56. Krytycznie o  relacji między językiem a koncepcją tożsamości zob. Bömel-
burg, 1995, s. 61.
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W Bemerkungen auf einer Reise von Thorn durch Posen nach 
Sachsen również Johann Christoph Hornuff daje świadectwo 
swej znajomości języka polskiego, choć nabył ją raczej mimocho-
dem398. Hornuff, jak Carosi, działał w służbie Rzeczypospolitej. 
Urodzony w Pirnie, studiował w Lipsku i od 1747 r. przebywał 
w  Toruniu. Najpierw przez kilka lat pracował jako guwerner, 
a od 1775 r. w kancelarii grodzkiej. Z kolei Joseph Rohrer, który 
przez pewien czas mieszkał we Lwowie, należącym od czasów 
rozbiorów do Austrii, wspomina w relacji z podróży po Buko-
winie, Galicji i Śląsku o spotkaniach z rabinem, chłopami oraz 
o  kontaktach towarzyskich we Lwowie, gdzie mógł wykorzy-
stać swoją znajomość polskiego. W  jednym z  zajazdów odbył 
rozmowę z żydowskim oberżystą, którą zrelacjonował w dwóch 
językach: „Wer der erste zahlt der soll am ersten haben! (Ktory 
pirwszy zaplacy, pirwszy bedzie mial!) [sic!]”399.

Natomiast pochodzący z Lipska pisarz i dziennikarz Richard 
Otto Spazier był podczas swej podróży po Wielkim Księstwie 
Poznańskim w  1833 r. wielokrotnie gościem polskiej szlachty. 
W kontaktach z jej przedstawicielami, ale też z chłopami i Żydami, 
nadarzały się okazje do nawiązania rozmowy. Z relacji wynika, że 
niemiecki gość musiał opanować w pewnym stopniu język polski400.

Na podstawie tych nielicznych udokumentowanych przykła-
dów, wśród których warto jeszcze wymienić Alphonse’a Heinri-
cha Traunpaura d’Ophanie, który z powodu wieloletniego pobytu 
w Galicji był obeznany z  językiem polskim, nie można jeszcze 
konstruować wzorca401, nawet jeśli przykład Joachima Schulza 
pokazuje, że także on dysponował co najmniej podstawową zna-
jomością polskiego. Jednak przykłady te pozwalają przypuszczać, 
że poza znaczną grupą podróżujących, którzy – jak Hornuff, 
Rohrer czy Carosi – albo przez dłuższy czas żyli w Polsce, albo 
pochodzili z  regionów granicznych, jak Kurlandia, Prusy Kró-
lewskie i  Książęce lub Śląsk, byli też inni podróżnicy, którzy 
znali miejscowe języki402. Nachrichten über Polen pochodzącego 

398 Hornuff, 1790, s. 6 n., 47 n.
399 Rohrer, 1804, s. 77 n., 109, 155, 179, 218.
400 Spazier, 1835, s. 150, 163.
401 Traunpaur d’Ophanie, 1787, s. 11 n.
402 Briefe eines Verschiedenen, 1839, s. 10, 13. Autor był najprawdopodobniej 

starostą pruskim.
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ze Śląska Johanna Josepha Kauscha nie wskazują co prawda 
explictite na jego znajomość języków, ale – przez włączenie do 
relacji obszernego fragmentu na temat historii literatury pol-
skiej – autor niewątpliwie występował z pozycji popularyzatora 
polskiego języka, piśmiennictwa i kultury; jego relacja zawierała 
bowiem informacje o  polskich czasopismach, teatrze i  operze 
oraz tłumaczeniach różnych tekstów na ten język403. Do grona 
znających choćby jeden, w tym wypadku rosyjski, język, który był 
używany wśród innych w dawnej Rzeczypospolitej, na co zresztą 
autor kilkakrotnie wskazuje w swoich opisach podróży można 
zaliczyć – z powodu jego umiejętności językowych i zaintereso-
wań oraz długoletniego pobytu w Rosji – także kogoś takiego 
jak Georg Gottlieb Sigismund von Reinbeck, który w  latach 
1792–1805 był w Sankt Petersburgu nauczycielem niemieckiego 
i angielskiego404.

Wspomniane przykłady pokazują, że krąg podróżujących, 
którzy przynajmniej rozumieli, a czasem nawet mówili jednym 
z języków używanych w Rzeczypospolitej, mógł być większy niż 
wskazują na to bezpośrednie wzmianki czy wypowiedzi w zacho-
wanych relacjach podróżniczych. Działalność w  polskiej lub 
rosyjskiej administracji albo też, po rozbiorach, w pruskiej lub 
rosyjskiej oraz związki z Polską wynikające z pochodzenia czy 
czasowego pobytu pozwalają sądzić, że krąg osób, które znały 
język polski, był znacznie większy. Na tej podstawie nie można co 
prawda podać żadnej konkretnej liczby, ale nie jest to też możliwe 
w przypadku francuskim, w odniesieniu do którego można jedynie 
przypuszczać, że język nie stanowił żadnego problemu, ponieważ 
w większości relacji podróżniczych nie poruszano tego tematu.

Stwierdzenie to dotyczy zatem obu krajów, które pod wzglę-
dem językowej sytuacji wyjściowej były bardzo różne. W przy-
padku Francji chodzi o kraj pod względem językowym stosun-
kowo homogeniczny, w  którym podróżni wielokrotnie jednak 
natrafi ali na prowincji i w regionach wiejskich na ograniczenia 
w  możliwości komunikowania się w  języku francuskim. Nato-
miast ziemie Rzeczypospolitej były językowo heterogeniczne, 

403 Kausch, 1793, t. 1, s. 192–303, zwł. s. 273–303; zob. też uwagi nt. języka 
polskiego u Ślązaka, Johanna Gottlieba Schummela; Schummel, 1792, s. 323–327. 

404 Reinbeck, 1806, t. 2, s. 247–249.
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z  istniejącymi obok siebie różnymi językami i  pokrywającymi 
się regionami językowymi. 

Jednak niezależnie od tego, jak różne były uwarunkowania 
językowe w obu krajach, język – jako aspekt praktyki podróż-
niczej – nie stanowił dla podróżujących po Francji czy Polsce 
większego problemu. Nawet jeśli podróżujący po Polsce nie znali 
żadnego z używanych w kraju języków słowiańskich, inne języki, 
przede wszystkim niemiecki i francuski, były wystarczająco roz-
powszechnione, aby nie dochodziło do większych problemów 
komunikacyjnych, mogących w poważniejszy sposób utrudniać 
podróżowanie. Dotyczy to przede wszystkim miast. Ale też to 
one były zwykle głównymi celami podróży, tak we Francji, jak 
i w Polsce, stacjami pośrednimi i miejscami pobytu podróżnych. 
Czy to Bernoulli, czy Schulz w Warszawie, czy Therese Huber 
w  Wilnie, czy Joseph Rohrer we Lwowie, każde z  nich miało 
zawsze możliwość rozmowy w innym języku.

W  kontekście związku między podróżą a  językiem trzeba 
wreszcie zwrócić uwagę na pewien paradoks. Z  jednej strony 
mamy Francję z promieniującą na zewnątrz kulturą i językiem 
francuskim jako dominującym w kulturze i literaturze, którym 
podróżujący posługiwali się w  sposób oczywisty; z  drugiej zaś 
językowo heterogeniczną Polskę, której rdzenny język odbie-
rany był przez odwiedzających jako egzotyczny, a  który wielu 
podróżnych uznawało za całkowicie obcy i najprawdopodobniej, 
z powodu tej bariery zrozumienia, przyjmowali oni postawę nie-
chętną lub wręcz odrzucającą. Bywało, że odmawiali temu języ-
kowi charakteru języka literackiego czy też kulturalnego. Niejako 
po drugiej stronie mamy do czynienia z szeregiem krytycznych, 
jeśli nie wręcz negatywnych ocen dotyczących jednostronności 
znajomości języka obcego i przepaści kulturalnej między Francją 
i Niemcami. To, że we Francji, co wielu podróżnych wielokrotnie 
podkreślało, było tak małe zainteresowanie językiem niemieckim 
i w związku z tym niemiecką literaturą, kulturą i nauką, podczas 
gdy francuski język i kultura, a przede wszystkim literatura, sta-
nowiły istotny punkt odniesienia, było nierzadko krytykowane. 
Nie zmieniło się to również po opublikowaniu przez Anne 
Louise Germaine de Staël w 1813 r. rozprawy De l’Allemagne, 
która była źródłem wiedzy o niemieckiej literaturze i fi lozofi i. 
Zmiany w  tym zakresie następowały bardzo powoli, co widać 
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zresztą na konkretnych przykładach pochodzących z  lat 30. 
i 40. XIX w. Przeciwwagę tej krytyki stanowi wiele pozytywnych 
uwag niemieckich podróżujących po Polsce, którzy wielokrotnie 
podejmowali kwestię umiejętności językowych i w związku z tym 
otwartości polskich elit szlacheckich i naukowych405.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że oba kraje – pod względem 
językowym – często były oceniane sprzecznie i ambiwalentnie. 
Oczywiście język francuski był używany przez podróżnych jako 
lingua franca świata uczonego, ale jego dominacja – w odniesie-
niu do kultury i własnego języka, języka niemieckiego, pojmowa-
nego coraz bardziej świadomie jako język literacki – podlegała 
nierzadko krytyce. W porównaniu z tym języki używane w Rze-
czypospolitej były egzotyczne. W tej kwestii nie brakuje zarówno 
jednoznacznie negatywnych stanowisk, jak też pozytywnych opi-
nii. Ta ambiwalencja, która dochodziła do głosu w stosunku do 
obu krajów, może być rozumiana jako wyraz nasilającego się 
w XVIII w. dążenia kulturalnych i  literackich elit, do których 
należeli podróżujący, do zapewnienia językowi niemieckiemu 
należnego mu miejsca jako języka literackiego. Do tego aspektu 
ambiwalencji dystansowania się, a  akceptacji w  zakresie kul-
tury, który tu – w  odniesieniu do praktyki podróżniczej – nie 
był pierwszoplanowy, powrócę przy omawianiu związku między 
obrazami swoich i obcych406.

405 Zob. III.1.
406 Zob. II.3, II.4, III.3.
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Podróżowanie rozumiane jako społeczna i kulturalna prak-
tyka może być w różny sposób badane i defi niowane. Możliwe 
jest opisywanie i  typologizowanie podróży według motywów 
i  warunków, jak miało to miejsce w  poprzedniej części pracy. 
Istnieje też możliwość podziału podróży według płci – na kobiece 
i męskie – lub też można rozpatrywać podróże z perspektywy 
społeczno-historycznej i zastanawiać się nad społecznymi, spe-
cyfi cznymi dla danej warstwy społecznej współczynnikami. Jest 
jeszcze wiele innych możliwości, jak np. ustalanie typów podróży 
według ich celów. Słowem, defi nicje mogą być różne w zależności 
od tego, jakie dany badacz stawia pytania i czym się interesuje 
w odniesieniu do podróżowania i literatury podróżniczej. Nieza-
leżnie od wybranej perspektywy i celu badawczego dwie kategorie 
w defi nicji podróżowania są oczywiste, a mianowicie przestrzeń 
i  czas. Kierując się tymi podstawowymi kategoriami, można 
zdefi niować podróżowanie jako poruszanie się w  określonej 
przestrzeni w określonym czasie. Przy czym oba te wyznaczniki 
należy rozumieć zarówno w konkretnej, jak też w abstrakcyjnej 
i symbolicznej formie, uznając, że w odniesieniu do przestrzeni 
i czasu może równie dobrze chodzić o zjawiska mentalne.  

Tak sformułowana defi nicja wyznacza logikę stawianych pytać 
i przedmiot badania w  tym rozdziale. W perspektywie porów-
nawczej przedmiotem jest w szczególności przestrzenny aspekt 
podróżowania. Natomiast czas będzie odgrywał rolę podrzędną. 
Tam, gdzie będą czynione odniesienia do czasowych wymiarów 
podróżowania, będzie się to odbywało w sensie symbolicznym. 
Mowa jest tu o historycznych kontekstach i związkach pomiędzy 

Rozdział II

Przestrzenie podróżowania
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obu krajami, z dalszej lub bliższej przeszłości, które podróżu-
jący wbudowywali do konstrukcji swych opisów. Czasami auto-
rzy posługiwali się historycznymi odniesieniami dla wyjaśnienia 
pewnych przestrzennych zależności. 

Jednak niezależnie od tego, to aspekt przestrzeni stanowi 
meritum poniższych rozważań. Zostaną zbadane cztery wymiary 
przestrzenności w kontekście podróżowania do Francji i Polski. 
W  pierwszym podrozdziale przestrzeń traktowana jest raczej 
symbolicznie w rozumieniu mentalnych konstruktów. Chodzić 
tu będzie o konteksty geografi czne, w których odwiedzane kraje 
są postrzegane przez podróżujących i  ich normatywne kono-
tacje. Trzy kolejne podrozdziały zajmować się będą kategorią 
przestrzeni w konkretnych odniesieniach. Na początek chodzić 
będzie o aspekt postrzegania granicy, o pytanie, w jaki sposób 
i przy pomocy jakich czynników są one opisywane. Po zanalizo-
waniu wątku przekraczania granic, kolejny podrozdział, w grun-
cie rzeczy kontynuacja powyższych rozważań, będzie się zaj-
mował postrzeganiem przyrody i krajobrazu w prowincjonalnej 
przestrzeni, która w epoce przedindustrialnej miała inspirujący 
wpływ na podróżowanie i podróżnych. Rozdział zakończą oceny 
dotyczące zurbanizowanych ośrodków i  przestrzeni, które ok. 
1800 r. stanowiły główny cel podróży.

1. Geografi a i normatywność

Podróż i geografi a są od zawsze ze sobą powiązane. Herodot 
zapoczątkował nie tylko europejskie piśmiennictwo historyczne. 
Jego Dzieje są jednocześnie opisem etnografi cznym i  geogra-
fi cznym. Długo można by wyliczać podróżników – od Marco 
Polo, Amerigo Vespucciego i Krzysztofa Kolumba przez Jamesa 
Cooka, Louisa Antoine’a de Bougainville’a, Forstera ojca i For-
stera syna po Alexandra von Humboldta – których mapy wojaży 
uwidoczniły ponad wszelką wątpliwość związek między podróżą 
a  geografi ą1. Wykazano już, przy omawianiu lektur i  wiedzy 
wyjściowej podróżujących, że wśród różnych źródeł informacji 

1 Na temat podróży i geografi i zob. Baasner, 1999, s. 249; Geography and En-
lightenment, 1999, s. 1, s. 12 n.; Touati, 2000, s. 9–18. 
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i  literatury czytanej przed podróżą znajdowały się publikacje 
Friedricha Antona Büschinga i Augusta Ludwiga von Schlözera. 
Obaj należeli w XVIII w. do współtwórców geografi i jako dys-
cypliny naukowej w Niemczech, a dokładniej na uniwersytecie 
w Getyndze. Ich prace geografi czne opierały się nierzadko na 
relacjach podróżniczych i były wykorzystywane przez następnych 
podróżników jako źródło informacji. Czasopisma, jak np. „All-
gemeine Geographische Ephemeriden”, składały się w znacznej 
części właśnie z opisów podróżniczych. Istotnie przyczyniały się 
do obiegu informacji i wiedzy, a geografi a jako samodzielna dys-
cyplina i forma opisu wyodrębniła się z literatury podróżniczej 
dopiero ok. 1800 r.2

Jednak nie chodzi tu o relacje między podróżami i literaturą 
podróżniczą a nauką geografi czną w omawianym okresie. W tym 
rozdziale, przybliżającym przede wszystkim zagadnienia kon-
strukcji przestrzeni oraz jej postrzeganie i kategoryzację, chodzi 
o „mapy mentalne”, to znaczy o mapy i geografi ę, czy też geogra-
fi czne wyobrażenia w głowach podróżujących. Kluczowe w tym 
kontekście jest pytanie o kategorie geografi czne w odniesieniu 
do Francji i Polski, o ich przemiany i znaczenie w postrzeganiu 
i konstrukcji inności3.

W poprzednim rozdziale była mowa, choć jedynie mimocho-
dem, o Wschodzie i Zachodzie jako określeniach stosowanych 
w odniesieniu do Polski i Francji oraz o wschodniej i zachod-
niej granicy. Dla podróżującego pod koniec XX w. oczywistym 
jest, że podróż z Hamburga, Monachium czy też z Berlina do 
Warszawy bądź Gdańska odbywa się w  kierunku wschodnim, 
a podróż z tych samych miejsc do Paryża wiedzie na zachód i do 
zachodniej części Europy. Praga leży dla większości obywateli 
republiki niemieckiej na wschodzie, Wiedeń natomiast na zacho-
dzie Europy. Przekonanie, że stolica Austrii położona jest w rze-
czywistości na wschód od Pragi i jednocześnie na osi północno-
-południowej przebiegającej przez Wrocław, Poznań, Bratysławę 
i Sztokholm, zdaje się mniej powszechne i niejednego skłoniłoby 
do sięgnięcia po atlas dla upewnienia się, czy naprawdę tak jest. 

2 Kutter, 1996, s. 237–284; Baasner, 1999, s. 249–265; Hartmann, 2000, s. 35–40; 
Grosser, 1992, s. 278 n.

3 Schenk, 2002, s. 493–514; Wolff, 1996, s. 3, 6.
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Sztokholm leży zresztą na wielu „mentalnych mapach” zapewne 
dalej na zachód niż Wrocław czy Bratysława. To samo dotyczy 
lokalizacji takich miast jak Helsinki, Warszawa i  Belgrad. Na 
owych „mentalnych mapach” fi ńska stolica leży najprawdopodob-
niej dla większości mieszkańców środkowej Europy na zachodzie, 
choć de facto Helsinki położone są dalej na wschód niż Króle-
wiec, Warszawa, Kraków, Belgrad i Sofi a. Przykłady te przywo-
łują współzależność geografi cznych przyporządkowań, ukazują 
wpływ i trwałość „mentalnych map”, tkwiących w ludzkich gło-
wach na przekór rzeczywistej geografi i, którą można przedstawić 
z matematyczną dokładnością w stopniach szerokości i długości 
geografi cznej. Geografi czne przyporządkowania są czymś wię-
cej niż wielkościami matematycznymi i mierzalnymi odwzoro-
waniami, ponieważ pokazują wartości, wyobrażenia i  normy.

Myślenie w kategoriach Wschodu i Zachodu w odniesieniu 
do geografi cznego porządku Europy jest powszechne i wydaje 
się dziś oczywistością. Aż po czasy najnowsze z tym konstruktem 
geografi cznej przynależności związane były nie tylko kryteria 
polityczne, ekonomiczne i kulturalne, ale też i normatywne. To, 
że takie geografi czne określenia jak „wschód” i  „zachód” są 
historycznie nie w pełni oczywiste, że są jednocześnie dowolne 
i zmienne, że mają swoją przeszłość i w związku z tym podlegają 
pewnej historycznej zmienności, staje się wyraźne, gdy bliżej 
przyjrzeć się podróżującym ok. 1800 r.4

Poza zmianą określeń przyporządkowania geografi czne 
poszczególnych epok mają różne znaczenia. Na przykład kon-
cepcja „Europy Środkowej” ma nie tylko swoją historię, lecz 
także pewien aspekt polityczny. Dotyczy to również pojęcia „Mit-
teleuropa”. Również w debatach z lat 80. XX w. na temat prze-
strzennej kategorii „Europy Centralnej” i w następnej dekadzie 
nad kwestią, czy takie kraje jak Polska, Czechy, Węgry i repu-
bliki nadbałtyckie leżą w  Europie Środkowo-Wschodniej czy 
Wschodnio-Środkowej. W  dyskusjach tych nie chodziło jedy-
nie o położenie geografi czne5, lecz przede wszystkim o usytu-
owanie polityczne, kulturalne oraz historyczne tych krajów i to 

4 Na temat historyczności przestrzennego myślenia zob. Schultz, 2002, s. 343–
–377; Osterhammel, 1998, s. 41–46; Lemberg, 1985, s. 48–91.

5 Schenk, 2002, s. 508–514; Delanty, 1995, s. 54–56.
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zarówno w zewnętrznej, jak i wewnętrznej perspektywie. Debaty 
nad pojęciami przestrzennymi i geografi czne przyporządkowa-
nia oraz ich zmiany mogą, co pokazują przytoczone wyżej przy-
kłady, odzwierciedlać ideologicznie nacechowane rozgranicze-
nia i powinowactwa, a także kryteria normatywne. Wymienione 
pojęcia i koncepcje pokazują ponadto, że Europa jako przestrzeń 
była nieustannie porządkowana geografi cznie według kryteriów 
ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, a przede wszystkim 
politycznych. Przy próbach nowego uporządkowania lub przegru-
powania istotną rolę odgrywały nierzadko ideologiczne punkty 
widzenia. Geografi czne samookreślenia, a także określenia obce, 
wyrażają często znaczenia i wartości niezależnie od tego, czy są 
natury kulturalnej, społecznej, ekonomicznej czy politycznej. 
Mogą wykazywać cechy neutralności, często jednak są wyrazem 
legitymizacji władzy, pewnych roszczeń, wyższości lub niższości, 
nowoczesności lub zacofania. Mogą wyrażać panowanie czy wła-
dzę oraz stosunki nadrzędności i podległości lub też ujawniać 
rzekome kulturalne, cywilizacyjne i  moralne wartościowania 
i dychotomie. Tego rodzaju zależności odniesień znajdują swój 
wyraz również w debatach na temat orientalizmu czy bałkani-
zmu, pojęć, w których do głosu dochodzą jednocześnie kryteria 
geografi czne i normatywne6.

Geografi a Europy: Północ – Południe, 
Wschód – Zachód

W odniesieniu do Europy występują dwie główne osie geo-
grafi cznego myślenia. Pierwsza, dychotomia Północy i Południa, 
obowiązywała powszechnie w starożytności aż po okres nowo-
żytny. Decydujący był, tak zwykle argumentowano, antyczny 
obraz świata, składający się z „cywilizowanego Południa” i prze-
ciwstawianej mu „barbarzyńskiej Północy”. Chodzi tu o wyimagi-
nowaną mapę świata, która wiąże się głównie z Tacytem i recep-
cją jego dzieł od czasów starożytnych. Były one recypowane od 
początku okresu nowożytnego, szczególnie silnie w czasach refor-
macji. Podzielona wyznaniowo Europa – na protestancką Północ 
i  katolickie Południe – dobrze wpisywała się w  odziedziczony

6 Said, 1995, s. 45 n.; Todorova, 1999, s. 34–39; Todorova, 2002, s. 471.
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po starożytności i średniowieczu schemat cywilizacyjnego prze-
ciwieństwa między Południem a Północą7. Podział ten panował 
powszechnie po wojnie trzydziestoletniej aż po koniec XVIII w., 
przy czym nastąpił pewien zwrot w tradycyjnie obowiązującym 
schemacie, ponieważ to protestancka Północ pretendowała do 
reprezentowania nowoczesności i postępu8. Ten sposób myślenia 
występuje jeszcze u Monteskiusza w L’Esprit des lois z 1748 r. 
przy rozróżnianiu „narodów Południa i Północy”, które tłumaczył 
on uwarunkowaniami klimatycznymi9.

Natomiast wewnątrzeuropejskie rozróżnienie Wschód – 
Zachód nie odgrywało istotnej roli aż do ok. 1800 r. Do tego 
czasu Wschód oznaczał to samo co Orient albo Azja. Pojęcia 
tego używano na określenie pozaeuropejskich regionów, czegoś 
religijnie i kulturowo obcego. Imperium Osmańskie, stanowiące 
zagrożenie militarne przez cały okres nowożytny, określane było 
jako „azjatyckie”, „barbarzyńskie” i  „despotyczne”10. Państwo 
polsko-litewskie, najbardziej na wschód położony kraj łacińsko-
-chrześcijańskiej Europy, graniczyło z imperium na południowym 
wschodzie. W okresie wojen chrześcijańskiej Europy przeciwko 
Porcie Rzeczpospolita pełniła szczególną rolę obronną, z czego 
później wyrósł mit przedmurza, chrześcijańskiej granicy stawia-
jącej opór islamskiemu Orientowi11. Punktem kulminacyjnym 
i zarazem zakończeniem tej epoki w historii był rok 1683, kiedy 
to odsiecz wojsk polskich pod wodzą króla Jana III Sobieskiego 
uwolniła Wiedeń od oblężenia tureckiego12. Wydarzenie to przez 
długi czas oddziaływało na wyobraźnię również poza Polską 
i odgrywało w świadomości historycznej niemieckich podróżu-
jących niezmiernie istotną rolę, co przejawiało się podkreślaniem 

7 Werner, 2001, s. 569, 573–577; Bassnet, 1993, s. 101 n. Na temat historii kul-
tury dychotomii Północ – Południe zob. Magris, 1986; Kirby, 1995, s. 46.

8 Carl, 2001; Dülmen, 1999, t. 3, s. 139, 142.
9 Montesquieu, 1748. Na temat teorii klimatycznej Monteskiusza i Jeana-Bap-

tisty Dubosa zob. Hartmann, 2000, s. 41 n. Kirby, 1995, s. 46–57: „To educated 
eighteenth-century Europeans, the most striking feature of the nothern periphery 
of their continent was ist climate. It had long been held that climate shaped the 
character and culture of a people” (s. 46).

10 Delanty, 1995, s. 35–37, 42–47; Said, 1995, s. 46; Osterhammel, 1998, s. 54 n.; 
Harbsmeier, 1994, s. 147–169.

11 Delanty, 1995, s. 51.
12 Davies, 2001, s. 447–454; Zernack, 1994, s. 211–213. Na temat kultury pamięci 

o 1683 r. zob. Lepetit, 2001.
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znaczenia Polski w tej epoce oraz wyrazami szacunku13. W kon-
tekście wewnątrzeuropejskiego podziału na Wschód i Zachód, 
w  którym wschód określał to, co pozaeuropejskie, nowożytna 
Polska stanowiła bez wątpienia część europejskiej, a  więc 
zachodniej kultury. Albowiem Zachód jako kategoria geogra-
fi czna oznaczał przede wszystkim łacińsko-chrześcijańską wspól-
notę, odgraniczenie od Wschodu lub też inaczej, od Orientu14.

Używanie geografi cznych określeń Wschodu i Zachodu w kon-
tekście wewnątrzeuropejskim, jak argumentuje Larry Wolff, 
zaczyna się w końcu XVIII w. Jest to czas młodszych geogra-
fi cznych dychotomii Europy, gdyż dopiero w okresie oświecenia 
nastąpiło rozdzielanie Europy na wschodnią i zachodnią część. 
Ta binarna opozycja, jak stwierdza Wolff, ma cechy porówny-
walne z analizowanym przez Edwarda Saida orientalizmem, tzn. 
przeciwstawienie postępowego, cywilizowanego Zachodu barba-
rzyńskiej, despotycznej i  zacofanej wschodniej części Europy. 
Wynalazek Europy Wschodniej i odpowiednio Europy Zachod-
niej jako pozytywnego samodefi niowania pochodzi w swej istocie 
z  dzieł angielskich i  francuskich fi lozofów i  naukowców oraz 
z literatury podróżniczej tamtych czasów15.

Przeciwko takiej konstrukcji Europy Wschodniej, stworzonej 
w czasach późnego oświecenia przez zachodnioeuropejskich pisa-
rzy, fi lozofów i podróżników, Hans Lemberg argumentował na 
rzecz niemieckiej perspektywy, pokazującej, że Europa Wschod-
nia jako kategoria geografi czna powstała dopiero w XIX w. To 
nowe podejście akcentowało przede wszystkim Rosję po kon-
gresie wiedeńskim. Przyczyny, które doprowadziły do pojęcio-
wej przemiany Północy na Wschód, są różnorakie. Po pierwsze, 
było to zawężenie określenia Północy do krajów skandynaw-
skich przez rozwijającą się naukę o starożytności i germanistykę. 
Po drugie, nastąpiło rozszerzenie znaczenia pojęcia Wschodu 
poprzez rozwijającą się fi lologię słowiańską oraz zafascynowa-
nie etnografi ą w  początkach XIX w. W  związku z  tym Rosja 
po 1815 r. jako pierwsza oderwała się od Północy i  stała się 

13 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 104 n.; Huber, 1831, t. 2, s. 460; Spazier, 1835, 
s. 172.

14 Delanty, 1995, s. 44–47.
15 Wolff, 1996, s. 5, 9, 12 n., 360; krytycznie: Schenk, 2002, s. 500 n. Na temat 

podziału Europy na Zachodnią, Środkowo-Wschodnią i Wschodnią zob. Szücs, 1990. 
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Wschodem Europy. Szacunek dla imperium carskiego, i to jest 
trzeci, istotny aspekt, zmniejszał się coraz bardziej za panowania 
Mikołaja I. Zjawisko to pogłębiło się po zdławieniu powstania 
listopadowego. Rozpowszechniająca się w  Europie rusofobia 
zmieniła po 1830 r. sposób patrzenia na Rosję, sprawiając, że 
imperium carskie określane było jako „barbarzyńskie”, „despo-
tyczne”, „azjatyckie” lub „półazjatyckie”. Obarczona takimi atry-
butami Rosja została w owym czasie zepchnięta gdzieś w pobliże 
Imperium Osmańskiego, określanego jako wschodnie16.

Naszkicowane tu w skrócie koncepcje stanowią najistotniejsze 
warianty, według których Europa była dzielona w czasach nowo-
żytnych i według których była defi niowana. Oderwawszy na chwilę 
wzrok od mentalnych, geografi cznych koncepcji, aby spojrzeć na 
mapę Europy, można zauważyć, że niezależnie od wymienionych 
schematów geografi cznych, czy to północno-południowych, czy 
wschodnio-zachodnich, Niemcy zawsze leżą na linii podziału, 
niejako pomiędzy frontami17. Dokąd zatem podróżowano, 
jeśli ok. 1770 r. udawano się z Saksonii do Paryża, ok. 1800 r. 
z Hamburga do Montpellier czy wreszcie ok. 1820 r. z Berlina 
do Wilna? Jak określano Francję i Polskę, i jak je geografi cznie 
lokalizowano? Jaką wagę dla niemieckich podróżnych miały oba 
rozróżnienia: na Północ i Południe lub też na Wschód i Zachód? 
Jakie związki, jaki rodzaj różnic i  powinowactwa w  odniesie-
niu do obu krajów wskazują na rodzaj geografi cznego myślenia 
i kategorie przestrzenne, którymi posługiwali się podróżujący?

Polska – tradycja Północy

„Zamierzałem nic nie mówić o  mojej aktualnej wyprawie 
na Północ” – tak zaczynał swą relację z podróży Johann Gott-
fried Seume, którą zatytułował Mein Sommer 180518. Pierwszymi

16 Lemberg, 1985, s. 48–91, zwł. s. 61, 64, 67, 70–72; podobnie: Tuchterhagen, 
2000, s. 14 n.; Kliemann, 2005; Gollwitzer, 1964, s. 67 n., 180 n. Takie określenie 
wobec Rosji nie było nowe, jak podaje Michael Harbsmeier na podstawie relacji po-
dróżniczych z XVI i XVII w. Jednak te negatywne określenia zanikały w szerokim 
zakresie za czasów Piotra I i Katarzyny II; Harbsmeier, 1994, s. 142–146.

17 Zważywszy na rozwój feudalizmu i związane z nim zmiany w rolnictwie eu-
ropejskim najczęściej wymienianą granicą dzielącą Zachód od Wschodu jest Łaba; 
Delanty, 1995, s. 57; Wehler, 1996a, t. 1, s. 162–164.

18 Seume, 1815, s. III.
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stacjami jego podróży było Drezno, Warszawa i litewskie Kowno. 
Potem kontynuował podróż, jadąc przez Kurlandię, Petersburg 
i  Skandynawię. Północ jako określenie w  stosunku do Polski, 
Rosji i krajów nadbałtyckich było powszechnie używane w lite-
raturze podróżniczej ok. 1800 r. Podobnie jak Seume, rów-
nież Carl Feyerabend posługiwał się pojęciem Północ, kiedy 
w swej opublikowanej w 1798 r. relacji z podróży zatytułowanej 
Kosmopolitische Wanderungen durch Preußen, Liefl and, Kurland, 
Litthauen, Vollhynien, Podolien, Gallizien und Schlesien utyski-
wał na złe gospodarowanie drewnem w Polsce i Rosji. „Tylko 
Rosja i Polska, te dwa północne państwa, które tak potrzebują 
drewna, są również w tym, jak i we wszystkim innym zacofane”19. 
W związku z rozrzutnym i nieekonomicznym obchodzeniem się 
z zasobami drewna traktował „te dwa północne państwa” jako 
zacofane. Podczas gdy Feyerabend odnosił się do regionu między 
Kownem a Grodnem, Joseph Rohrer określał galicyjski Lwów, 
który położony był w południowej części Rzeczypospolitej, a po 
pierwszym rozbiorze znalazł się w  granicach Austrii, również 
jako miasto północne20.

Opublikowane krótko ok. 1800 r. relacje podróżnicze, w któ-
rych autorzy – Seume, Feyerabend i Rohrer – przyporządkowują 
Polskę Północy Europy, świadczą o  osiągnięciu w  owym cza-
sie pewnego konsensusu. Tym bardziej że również podróżnicy 
innej proweniencji łączyli Polskę, Rosję, kraje skandynawskie 
i częściowo też Prusy w jedną kategorię geografi czną, a miano-
wicie Północ. John Carr opublikował swoją relację z  podróży 
A Nothern Summer w 1805 r. i w posługiwaniu się pojęciem Pół-
noc w niczym nie różnił się od swego angielskiego krajana Natha-
niela Williama Wraxalla, który tego pojęcia używał w latach 70. 
XVIII w.21 Również Francuzi, jak Alphonse de Fortia de Piles, 
który mówił o  „États du Nord”, oraz Jean-Claude-Hippolyte 
Méhée de la Touche włączali Polskę, Rosję, Skandynawię i Prusy, 
tak jak ich angielscy i niemieccy koledzy, do geografi cznej kate-
gorii Północy22.

19 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 367, 503.
20 Rohrer, 1804, s. 157; Kerner, 1797–1798, t. 1, s. 129.
21 Carr, 1805; Wraxall, 1775; Hildermeier, 1987, s. 112.
22 Fortia de Piles, 1796. W  wydaniu książkowym poza tytułem podanym 

na pierwszej stronie, na drugiej zamieszczono tytuł dodatkowy: Voyage de deux 
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Tak jak u  Carla Feyerabenda, w  geografi cznym określeniu 
Północ mogło pobrzmiewać normatywne wartościowanie w okre-
ślaniu zacofania i cywilizacyjnych różnic. Na przykład Johann 
Heinrich Liebeskind, odnosząc się do „Rosji, Infl ant, Kurlan-
dii i  Polski”, krytykował „nordycką politykę” pańszczyźnianą, 
która zresztą pojawia się często w  literaturze podróżniczej23. 
Problem pańszczyzny i społeczne położenie chłopów stanowiło 
przesłankę do dokonywania porównań i  wykazywania różnic, 
zarówno w kwestiach agrarno-ekonomicznych, jak i cywilizacyj-
nych, pomiędzy zwiedzanym regionem a krajem pochodzenia. 
Określenie Wschód, które w perspektywie wewnątrzeuropejskiej 
było do najnowszych czasów, może nawet jeszcze dziś, syno-
nimem różnic ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, nie 
pojawia się w literaturze podróżniczej aż do początku XIX w.

Porównując wypowiedzi niemieckich podróżujących na temat 
dawnych obszarów Rzeczypospolitej polsko-litewskiej z  ok. 
1800 r. z relacjami podróżniczym z tego samego okresu opisują-
cymi Skandynawię, można zwrócić uwagę na wiele paralel, które 
wyraźnie ukazują geografi czne określenie Północy, od Galicji po 
Norwegię i Szwecję, którym posługiwali się podróżni. Podobnie 
jak Polska i Litwa, również kraje skandynawskie były nierzadko 
opisywane jako rolniczo i ekonomicznie zacofane. Merkantylnie 
nastawieni podróżujący uważali najczęściej, że istotną przyczyną 
zacofania ekonomicznego tych krajów jest niezmiennie niska 
populacja24. Ze stosunkowej małej gęstości zaludnienia wynikała 
rzadka sieć większych i mających znaczenie gospodarcze miast 
i  słabo rozwinięta struktura manufaktur. Do tego dodawano 
nierzadko ówczesną teorię klimatyczną, która miała tłumaczyć 
obyczaje ludzi, ich skłonność do lenistwa i pijaństwa w północ-
nych, tzn. chłodniejszych regionach25. Tych samych schematów 
myślowych i argumentów używano często w odniesieniu do Polski 
i Litwy, co sprawiało, że podróżujący w sposób naturalny łączyli je 
geografi cznie ze Skandynawią. Oczywiście poza podobieństwami

Français dans le Nord de l’Europe. Ten tytuł oraz określenie „Północ” przewijają się 
przez cały tekst; Méhée de la Touche, 1807, s. 14; zob. też Kämmerer, 1987, s. 337, 
który wskazuje na Denisa Diderota; Robel 1991.

23 Liebeskind, 1795, s. 3 n.
24 Zob. II.3
25 Barton, 1998, s. 61 n., 77–80; Kirby, 1995, s. 49.
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zauważalne były też różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, 
co podróżujący także odnotowywali. System pańszczyźniany, 
o  którym będzie jeszcze mowa, był traktowany jako problem 
polski i rosyjski, ale nie krajów skandynawskich26.

Uzasadnienia dla wiązania Polski z Północą niemieccy podró-
żujący upatrywali nie tylko w uwarunkowaniach klimatycznych, 
demografi cznych i ekonomicznych, ale również w wydarzeniach 
historycznych. Zwykle wplatali oni w  swe relacje odniesienia 
historyczne. W tym zakresie najistotniejszą rolę odgrywała pol-
ska historia od drugiej połowy XVII w. Podróżni wielokrotnie 
wskazywali na dramatyczne dla Polski skutki wojen ze Szwedami 
w połowie XVII w. i wojny północnej w XVIII w. Co prawda 
w  tej ostatniej chodziło przede wszystkim o  panowanie nad 
obszarami leżącymi nad Morzem Bałtyckim, a więc o konfl ikt 
między Szwecją i  Rosją, który Piotr I  rozstrzygnął na korzyść 
Rosji, ale Polska, na której obszarach toczyły się główne walki, 
była w  największym stopniu dotknięta negatywnymi skutkami 
kolejnych kampanii27. Autorzy relacji podróżniczych odnosili 
się do tego rozdziału polskiej historii, który w ich oczach stano-
wił część nordyckiej przestrzeni historycznej wielkich mocarstw 
położonych nad Morzem Bałtyckim28.

W oczach podróżujących przed 1800 r. i jeszcze na początku 
XIX w. zaangażowanie Rzeczypospolitej w  kolejne kampa-
nie wojenne uznawane było, poza czynnikami strukturalnymi, 
demografi cznymi i ekonomicznymi oraz problemami wewnątrz-
politycznymi, które wielokrotnie podkreślano, za główny 
powód ekonomicznej słabości i  politycznej niemocy wobec 
mocarstw zaborczych. Ten punkt widzenia, który uwzględniał 
zewnętrzne czynniki w  sposobie patrzenia na Polskę i ocenia-
niu jej, zmienił się dopiero w  ciągu XIX w., o  czym będzie 
jeszcze mowa29.

26 Zob. II.3.
27 Zernack, 1994, s. 205–209, 232–240.
28 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 104 n.; Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 460; Huber, 

1831, s. 332 n.; Lemberg, 1985, s. 58. Związek czynników długotrwałych (klimatu 
i  geografi i) i  oddziaływujących okresowo (demografi a, ekonomia) oraz wydarzeń 
podkreślanych przez podróżujących ukazuje Północ jako biegunowo odmienną 
od regionu Morza Śródziemnego, rozumianego przez Braudela jako przestrzeń 
kulturowa i historyczna; Braudel, 1998. 

29 Zob. II.3, II.4, III.3.
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W tym miejscu ważne jest jednak, że aż po początek XIX w. 
Polska leżała, z perspektywy niemieckich podróżujących, na Pół-
nocy i według kategorii takich jak klimat, charakter kraju i ludzi, 
historia oraz na podstawie czynników strukturalnych, takich jak 
mała populacja, słaba urbanizacja i ekonomia, stawiana ona była 
w jednym szeregu z krajami skandynawskimi. Wschód i Zachód 
jako określenia geografi czne nie odgrywały w relacjach podróż-
niczych żadnej roli aż do lat 20. i 30. XIX w.

Francja – mieszkańcy Północy podróżują na Południe

Stwierdzenie to dotyczy również Francji, gdzie do ok. 1800 r. 
panował mentalny podział na Północ i Południe, nie zaś Wschód 
i  Zachód. Aż do początków XIX w. brak jest w  niemieckich 
relacjach podróżniczych osób udających się do Francji, które 
przekraczały Ren od jego wschodniej strony. Nie ma śladu, że 
mentalnie znajdują się w  podróży na Zachód albo nawet do 
zachodniego sąsiada. Przeciwnie, do lat 40. XIX w. w relacjach 
współczesnych znaleźć można wiele fragmentów, w  których 
podróżni posługują się powszechnym podziałem Europy na część 
północną i południową. Na przykład dla Jakoba Venedeya Rosja 
ok. 1840 r. należała niezmiennie do Północy. Natomiast Francja 
z jego perspektywy znajdowała się na Południu30.

Ale to przyporządkowanie Francji nie było w  pełni jedno-
znaczne. O ile Polska i Rosja zaliczane były do Północy, o tyle 
linia podziału między północną i  południową częścią Europy 
przebiegała przez Francję31 – według większości podróżników 
na południe od Lyonu. Friedrich Rudolph Salzmann wskazy-
wał, jak wielu innych, na Lyon jako miejsce, gdzie spotykają 
się: Burgundia na północy i Prowansja na południu. Wyznacz-
nikiem takiego podziału była różnica w  wegetacji roślin mię-
dzy krajami Południa i Północy32. Również u Karla Friedricha 
von Jarigesa i  Johanna Daniela Mutzenbechera granica mię-
dzy Północą i  Południem przebiegała na południe od Lyonu. 
„Tu jest właściwa granica południowej Francji i wkracza się do 

30 Venedey, 1846, t. 1, s. 159 n.
31 Na temat geografi cznego podziału Francji zob. Chartier, 1997, s. 2819 n., 

2823; Le Roy Ladurie, 1997.
32 Salzmann, 1780, s. 224, 226; Hahn-Hahn, 1842, t. 2, s. 1.
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departamentu Gard. [...] Odmienny charakter mają południowe 
wioski francuskie przez to, że wszystkie domostwa, stajnie itd. 
są zbudowane z kamieni, na co pozwala tutejsze bogactwo tego 
materiału i co, zważywszy na upały, jest wielką zaletą. Nie jest to 
szczególnie przyjemne dla oka, choć przydaje tym wsiom wyglądu 
małych miasteczek, albowiem są tak ciasne i  kręte jak i  one. 
Tak przyjemnego widoku, jak północnoniemiecka zagroda, nie 
spotkałem nigdzie”33.

Dla podróżujących istotnym kryterium były warunki klima-
tyczne i wynikające z nich zjawiska, m.in. zmieniający się okres 
wegetacji roślin czy też sposób budowania domów i odmiennych 
materiałów budowlanych, które odróżniały Północ od Południa. 
Ale to zróżnicowanie nie ograniczało się jedynie do odmienno-
ści klimatu, wegetacji roślin czy architektury. Poza wizualnymi 
oznakami podróżujący kreślili linię podziału rozróżniającą pół-
nocny i  południowy charakter mieszkańców. Uwagę hambur-
czyka Mutzen bechera zwracały brudne miasta, wsie i noclegi na 
Południu. Tego typu oceny towarzyszyły jego mało przychylnej 
charakterystyce Francuzów z  południa, których określał jako 
chciwych, niekrzesanych i  kłótliwych34. Opisy takie wydają się 
wskazywać na wywrócenie do góry nogami starej dychotomii 
Północ – Południe, w której to Północ była zwykle łączona z bar-
barzyństwem. Jeszcze w  latach 30. XIX w. Anton Fahne iro-
nicznie nawiązywał do tego toposu, ponieważ wielokrotnie czuł 
się, przez opisywanych przez niego południowych Francuzów, 
degradowany do barbarzyńcy z Północy35.

Ta negatywna ocena nie przesłaniała Mutzenbecherowi 
zalet Południa, a dokładniej obszarów na południe od Valence, 
które mogło się pochwalić coraz „klasyczniejszym” krajobra-
zem, „zabytkami i sztuką budownictwa” starożytnego Rzymu36. 
Zgadzał się z tym także Anton Fahne, odwołując się do klasycz-
nego opisu krajobrazu Południa Petrarki. Po minięciu Lyonu, 
w oczach Fahnego, kraj nabierał „południowej barwy”: „Odtąd 
krajobraz staje się romantyczny i  zarazem klasyczny. Z  gór 
pokrytych bardziej niż zazwyczaj zielenią spogląda na rzekę 

33 Mutzenbecher, 1822, s. 132; Jariges, 1810, s. 10–14.
34 Mutzenbecher, 1822, s. 148, 176, 211, 250; Jariges, 1810, s. 29.
35 Fahne, 1835, s. 128, 270.
36 Mutzenbecher, 1822, s. 139. 
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mnóstwo starych zamków, których liczba wzrasta im bardziej 
zbliżasz się do Awinionu”37.

Pochodzący z Münster Fahne, odcinając się od południowego 
charakteru, określał samego siebie jako „człowieka Północy”. 
Podobnie rzecz się miała z  innymi podróżującymi38. Z tej pół-
nocnej perspektywy Fahne utożsamiał charakter, który wydawał 
mu się dotyczyć południowych Francuzów, z charakterem Fran-
cuzów w ogóle. „Ogólnie rzecz biorąc – oceniał – południowy 
Francuz nie odbiega od charakteru swego narodu”39. A ocena 
tegoż nie wypada u Fahnego nazbyt pozytywnie. Domniemane, 
według niego, cechy charakteru Francuzów to powierzchowność, 
brak wytrwałości, pobieżność i emocjonalność. Dodawał jeszcze: 
„Tam, gdzie Niemiec działa ostrożnie, południowy Francuz wkra-
cza szybko i z użyciem siły, i nie żałuje, że pada ofi arą swego 
upartego działania, i że ściąga na swą głowę niebezpieczeństwa, 
które wiodą go do upadku”40.

Dychotomiczne postrzeganie Północy i Południa było szeroko 
rozpowszechnione i występuje w relacjach podróżniczych aż do 
połowy XIX w. Kategorią tą posługiwali się w latach 40. XIX w., 
poza Jakobem Venedeyem, również Johann Daniel Ferdinand 
Neigebaur i  Ida Hahn-Hahn, przeciwstawiając obraz samego 
siebie, określany mianem „nordyckiej powagi”, obrazowi obcych, 
określanych jako „południowych frazesów”, odgraniczając się 
w ten sposób od domniemanej powierzchowności Francuzów41. 

O  postrzeganiu i  separowaniu się od domniemanych cha-
rakterów narodowych będzie jeszcze mowa nieco dalej. Te 
kilka przykładów dotyczących charakteru Francuzów ma w tym 
miejscu jedynie pokazać ówczesne myślenie w kategoriach geo-
grafi cznych. W tym, do początków XIX w., po części nawet do 
połowy wieku, niepodzielnie królujące w głowach podróżnych 
myślenie dzielące Europę na Wschód i Zachód, hołdując któ-
remu, podróżujący jednocześnie separowali się od Południa i od 

37 Fahne, 1835, s. 66 n.
38 Tamże, s. 221; Schopenhauer, 1825, s. 107; Börne, 1832–1834, t. 1, s. 15; 

Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 6.
39 Fahne, 1835, s. 258; Kautz, 1957, s. 216.
40 Fahne, 1835, s. 258–261, cyt. ze s. 259. 
41 Venedey, 1846, t. 1, s. 388, 396; Neigebaur, 1840; Hahn-Hahn, 1842, t. 2, s. 1; 

Kautz, 1957, s. 216; Nord-Süd-Unterschiede, 1985. 
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południowego charakteru. Przy całej atrakcyjności krajobrazów 
południowofrancuskich i włoskich, ze śladami antycznej kultury, 
sami określali się jako przynależni do północnej części i  pół-
nocnego charakteru. A temu przypisywali pozytywne cechy, jak 
rozsądek, głębię i  powagę, czym oddzielali się od negatywnie 
nacechowanego charakteru południowego, który jakoby miał być 
zdominowany przez emocjonalność, gwałtowność i powierzchow-
ność42. Te właśnie cechy przypisywane były Francuzom. Podo-
bieństw i  związków północnoniemieccy podróżni, czy „ludzie 
Północy”, jak o nich mówił Fahne, poszukiwali i znajdowali naj-
częściej w północnych regionach Francji. Do tego celu służyły 
podróżnym w ich relacjach perspektywy i konteksty historyczne. 

Jakob Venedey w swej relacji z 1838 r., zatytułowanej Reise 
und Rasttage in der Normandie, poszukiwał m.in. elementów, 
które byłyby w  kulturze francuskiej bliskie Niemcom. Uwa-
żał, że w „starych Normanach” znalazł historyczne pierwociny 
pokrewieństwa między Niemcami a Normandią albo też inaczej, 
między Niemcami a mieszkańcami Normandii. Kraj, który oneg-
daj zasiedlali, opisał następująco: „Kraj jest ci czysto niemiecki, 
w miastach trzeba na każdym kroku myśleć o Niemczech, a na 
prowincji każda zagroda, każda chata, drzewo i żywopłot uśmie-
chają się do nas jak starzy znajomi, wołając do nas po niemiecku: 
witajcie! W  miejsce, gdzie stoi Rouen, można by postawić 
Norymbergę albo Kolonię, albo też Norymbergę obok Rouen. 
Ostatni róg ulicy norymberskiej mógłby zakręcać w  pierwszą 
ulicę Rouen, i z pewnością byłoby to niezauważalne, że przeszło 
się z niemieckiego miasta do francuskiego”43.

Interpretacja i postrzeganie krajobrazu Normandii jako „czy-
sto niemieckiego” regionu oraz poczucie podobieństwa miast 
niemieckich i francuskich z północy kraju może być uwarunko-
wane osobistą sytuacją Venedeya, który mieszkając od 1833 r. 
we Francji, był politycznym uchodźcą. Znajdując się w  takiej 
sytuacji, mógł ze zdwojoną siłą poszukiwać w  swej „politycz-
nej ojczyźnie” podobieństw, których w  sposób oczywisty nie 
znajdował na południu Francji. Ale abstrahując od sytuacji 

42 Te same pozytywne, jak i negatywne cechy znajdowały zastosowanie w opisie 
zarówno swojego narodu, jak i  obcych w  kategoriach charakterów narodowych; 
zob. III.3.

43 Venedey, 1838, t. 1, s. 4.
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politycznego emigranta, również inni podróżujący po północnych 
obszarach Francji dostrzegali pokrewne lub znane im cechy44. 
Owo domniemane pokrewieństwo Północy wynikało z nastawie-
nia jednak nielicznych podróżnych, którzy intensywniej zwie-
dzali północną Francję, nie tylko przejeżdżając przez nią, ale też 
opierając się jedynie na kulturowych i architektonicznych podo-
bieństwach, jak np. północnofrancuskiego gotyku z  gotykiem 
w Niemczech wzdłuż biegu Renu45. Południowemu charakterowi, 
który podróżni nierzadko utożsamiali z charakterem narodowym 
Francuzów, przeciwstawiali „charakter germański” Normanów 
czy też Pikardów, który Venedey określał jako „wytrwały”, „rze-
telny, poważny”, „zacny i prawdziwie germański”46.

Mentalna mapa niemieckich podróżujących rozróżniała do 
XIX w. i w pierwszych jego dziesięcioleciach Północ i Południe. 
Polska zaliczana była do Północy. Francja natomiast była podzie-
lona i  przyporządkowana zarówno południowej, jak i  północ-
nej części, przy czym niemieccy, głównie północnoniemieccy, 
podróżnicy widzieli podobieństwa raczej z francuskimi ziemiami 
północnymi niż prowincjami południowymi. Jednak północne 
regiony Francji były dużo rzadziej odwiedzane przez niemieckich 
podróżnych niż południowe części kraju. W praktyce podróżni-
czej przeważała zatem tendencja do zwiedzania przede wszyst-
kim południa Francji. Wobec tej polaryzacji Północy i Południa 
niemieccy podróżni sytuowali się sami jako „ludzie Północy”, jak 
to określał Anton Fahne47. Do początków XIX w. nie istniało 
geografi czne myślenie w kategoriach Wschód – Zachód.

Nowe normy, nowe geografi e – z Północy na Wschód

Zjawisko silnego zakorzenienia podziału Północ – Południe 
zmieniało się bardzo powoli. Faza przełomowa, choć w żadnym 
wypadku w  rozumieniu cezury, zaznaczyła się w  następnych 
latach po kongresie wiedeńskim. Nowy porządek polityczny 
powstały w jego rezultacie, a przede wszystkim wzmocniona rola 

44 Kautz, 1957, s. 180–182.
45 Raumer, 1831, t. 2, s. 291; Venedey, 1838, t. 1, s. 350. 
46 Venedey, 1838, t. 2, s. 38, 45. Heine, Französische zustände (1832), w: Heine, 

2002, s. 60–237, tu s. 225.
47 Na temat samookreślania się pisarzy i wydawców zob. Lemberg, 1985, s. 53–55.
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caratu, podały w wątpliwość obowiązywanie starego schematu. 
Mniej więcej w tym samym czasie literatura geografi czna zaczęła 
posługiwać się nowymi określeniami przestrzennymi i zmierzała 
w kierunku dychotomii Wschodu i Zachodu. Ślady tej przemiany 
w myśleniu są widoczne w wykładach Vorlesungen über die Philo-
sophie der Geschichte Hegla, które wygłaszał w latach 20. XIX w. 
Dzielił on Europę na trzy regiony: pierwszy – „zwrócony ku 
Morzu Śródziemnemu”, drugi – „serce Europy”, do którego 
zaliczał Francję, Niemcy i Anglię jako „główne kraje”, „trzeci 
region wreszcie” – według Hegla – „stanowią północno-wschod-
nie państwa Europy, Polska, Rosja, słowiańskie królestwa”48. 
W jego sformułowaniach, np. w określeniu „północno-wschod-
nich” krajów, wyraźnie zaznacza się charakter okresu przejścio-
wego, albowiem Wschód i Zachód jako kategorie przestrzenne 
reprezentowały w jego schemacie przebieg historii świata jeszcze 
w podziale na Azję i Europę. Dla wewnętrznego europejskiego 
podziału nie miały decydującego znaczenia. Poza tym jednak 
spotyka się w  jego wypowiedziach nowe pojęcia, jak „słowiań-
skie imperia” lub też „Rzesza Niemiecka”, które dla podróżu-
jących, do początków XIX w., nie miały istotnego znaczenia49. 
Zmieniająca się semantyka i nowa orientacja pojęciowa, która 
wynikała z rodzących się dyscyplin, jak fi lologia słowiańska czy 
germańska, miały w  pierwszej połowie XIX w. również coraz 
większe znaczenie dla podróżujących, zwłaszcza w odniesieniu 
do geografi cznych przyporządkowań i odgraniczeń50. Jednocze-
śnie nowa semantyka stworzyła przejściowe, nowe „asymetryczne 
pojęcia przeciwne”, w których przyporządkowania do Północy 
i  Południa zamienione zostały na podział Wschód – Zachód, 
w czym wyrażał się jednocześnie zmieniony stosunek do Francji 
i Polski, ale też do Rosji51. 

Jednym z pierwszych, który o wrażeniach z podróży po Fran-
cji lub też po Polsce pisał w  kontekście dychotomii Zachodu 
i  Wschodu, był Heinrich Heine. W  swym opublikowanym 
w  1823 r. artykule Über Polen opisywał odbytą rok wcześniej 
podróż, która powiodła młodego berlińskiego studenta prawa 

48 Hegel, 1999, s. 132 n.
49 Tamże, s. 134–136, 140.
50 Lemberg, 1985, s. 63–65, 67, 70 n.
51 Koselleck, 1995, s. 211–259, zwł. s. 211, 213–215, 220, 226.
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głównie do zaboru pruskiego, w  okolice Poznania. Obszary 
zaboru rosyjskiego zwiedził jedynie pobieżnie: „Polska była 
[…] narażona na najrozmaitsze wpływy. Naciskała na nią bar-
baria od wschodu skutkiem wrogiego zetknięcia z  Rosją: od 
zachodu zaś wciskała się hiperkultura skutkiem przyjaznych 
stosunków z  Francją. Stąd owa dziwna mieszanina cywilizacji 
i barbarzyństwa w charakterze i domowem życiu Polaków. Nie 
twierdzę wprawdzie, jakoby wszelkie barbarzyństwo nadciągnęło 
ze wschodu, znaczna część jego była snać nagromadzona już 
w samym kraju; ale w ostatnich czasach ów napływ z zewnątrz 
był bardzo widoczny”52.

W  tym fragmencie, z  początku lat 20. XIX w., zawiera się 
kwintesencja zmieniającego się z  perspektywy niemieckiej 
nowego geografi cznego układu Europy po 1815 r. Przeciwień-
stwo Wschód – Zachód stopniowo zastępuje dychotomię Północ 
– Południe jako podstawowe przeciwieństwo kulturowe i cywi-
lizacyjne. Jednocześnie z tym nowym normatywnym kryterium 
łączyły się nowe geografi czne określenia. Rosja symbolizowała 
Wschód i  barbarzyństwo53, Francja (nad)kulturę, cywilizację 
i Zachód. Uwagę zwraca fakt, który nie dotyczy tylko Heinego, że 
Zachód jako pojęcie geografi czne, region przestrzenny i wyraźne 
przyporządkowanie początkowo prawie nie było używane w tym 
nowym schemacie geografi cznym, ale mówiono już o Wschodzie. 
Łącząc Rosję z barbarzyństwem i przenosząc ją na Wschód, który 
dotąd był zarezerwowany dla „barbarzyńskiego”, „despotycz-
nego” i „azjatyckiego” Imperium Osmańskiego, Heine odzwier-
ciedlał generalną przemianę, która dokonała się w  ówczesnej 
publicystyce między ok. 1815 i 1850 r., „przesuwając” Rosję na 
„mapie mentalnej” z Północy na Wschód54. 

Ta geografi czna reorientacja, która początkowo odnosiła się 
tylko do Rosji, miała też konsekwencje dla dawnej Rzeczypospo-
litej. W wyniku rozbiorów Polski Rosja wcieliła do swego pań-
stwa ok. 62% terytorium i ok. 45% ludności Rzeczypospolitej,

52 Heine, Über Polen (1823), w: Heine, 1981, s. 83–117, tu s. 93 (tłum. na pol.: 
Heine, 1913, s. 18 – przyp. tłum.; pisownia uwspółcześniona). Relacja ukazała się 
w berlińskim „Der Gesellschafter”; zob. Höhn, 1997, s. 176.

53 Na temat określania Rosji jako „barbarzyńskiej” i  „despotycznej” w  XVI 
i XVII w. zob. Harbsmeier, 1994, s. 142–146.

54 Lemberg, 1985, s. 71 n.; Gollwitzer, 1964, s. 180–182.
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a więc większą część kraju55. Od kongresu wiedeńskiego impe-
rium carskie pozostawało w  unii personalnej z  kadłubowym 
Królestwem Polskim. Zważywszy na fakt, że większa część daw-
nej Polski znalazła się pod wpływami rosyjskimi, coraz częściej 
określana była wraz z Rosją jako położona na Wschodzie, nie-
cywilizowana, barbarzyńska lub despotyczna56. Był to powolny 
proces, który nastąpił dopiero po intensywnym, choć krótko-
trwałym zachwyceniu się Polską przez niemieckich wczesnych 
liberałów na początku lat 30. XIX w. w  reakcji na powstanie 
listopadowe57. Na razie Polska – wraz z Niemcami – zajmowała 
w nowych schematach geografi cznych swego rodzaju pośrednią 
pozycję między Wschodem i  Zachodem: „Polska leży między 
Rosyą a  Francyą. Leżących przed Francyą Niemiec nie liczę, 
ponieważ znaczna część Polaków […] uważała Niemcy za sze-
rokie bagno, które jak najrychlej należy przeskoczyć, aby dostać 
się do błogosławionej krainy, gdzie najdelikatniejsze fabrykuje 
się obyczaje i pomady”58.

Takie lokalizowanie Polski i  Niemiec przypomina później-
szą koncepcję „Europy Centralnej” lub termin lands between59. 
Zarówno w  obu konstruktach, jak i  w  upowszechniającej się 
w XIX w. dychotomii Wschodu i Zachodu, położenie Niemiec, 
zwłaszcza pod względem politycznym, było trudne do przypo-
rządkowania. W swej ironizującej prozie Heine aluzyjnie odnosi 
się do emigracji części polskich elit kulturalnych i politycznych 
do Francji po ostatecznym upadku Polski w 1795 r. Dla większo-
ści emigrantów kraj rewolucji był celem politycznej wolności60. 
Niemcy były dla polskich emigrantów po 1795 r. i  później po 
1831 r. dużo rzadziej krajem docelowym i nową ojczyzną. Ten 
sam cel mieli niemieccy emigranci sprzed rewolucji marcowej, 
jak Heine, Börne czy Venedey, dla których Francja była krajem 
politycznej i osobistej wolności.

55 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 253.
56 Na temat moralnie nacechowanego pojęcia „barbarzyństwa” jako przeciw-

stawnego do „Hellenów”, a co za tym idzie do cywilizacji, kultury i wykształcenia 
zob. Koselleck, 1995, s. 218–229; zob. też Hartog, 2001, s. 476–479.

57 Zob. III.2, III.3.
58 Heine, Über Polen (1823), w: Heine, 1981, s. 93 (tłum. na pol.: Heine, 1913, 

s. 18 – przyp. tłum.). 
59 Delanty, 1995, s. 53–55; Palmer, 1970; Frantz, 1969, s. 8
60 Moltke, 1832, s. 70. 
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O  ile Europa po kongresie wiedeńskim widziana była jako 
coraz bardziej rozwarstwiona na Wschód i Zachód, o tyle geogra-
fi czna i semantyczna reorientacja odzwierciedlała jednocześnie 
społeczno-polityczny podział kontynentu na część nowocze-
sną i liberalną oraz konserwatywną i reakcyjną. Do tej drugiej 
poza Rosją i Austrią należały też Prusy jako członek Świętego 
Przymierza, które łączyło dawne mocarstwa rozbiorowe Polski 
oraz późniejszych zwycięzców nad napoleońską Francją61. Jeśli 
więc zapytać o  położenie Niemiec lub Prus – krajów, z  któ-
rych pochodzili podróżni – na nowo konstytuującej się, silniej 
politycznie nacechowanej mapie mentalnej, która dzieliła się 
na Wschód i  Zachód, to odpowiedź brzmiałaby, przynajmniej 
z  politycznego punktu widzenia: na Wschodzie. Sami autorzy 
nie mówili o swej ojczyźnie ani że jest wschodnia, ani zachodnia. 
W tej nowej dychotomii Wschodu i Zachodu ojczyzna podróż-
ników znajdowała się nie tak jednoznacznie jak na Północy 
w  schemacie Północ – Południe, lecz w  nieco nieokreślonej 
strefi e pośredniej62. 

Wschód i Zachód były, poczynając od 1830 r., coraz częściej 
występującymi określeniami w stosunku do Rosji i Polski oraz 
Francji63. Według Constantina Frantza Rosja należała jedno-
znacznie do Wschodu. Polska również, ze względu na dominację 
imperium carskiego. Wskazuje na to również relacja z podróży 
Carla Goehringa, który Warszawę z  lat 40. XIX w. opisywał 
jako „rosyjską stolicę”64. Na pytanie, czy Rosja w ogóle należy 
jeszcze do Europy, Frantz odpowiadał negatywnie, podobnie 
jak jemu współcześni, gdyż Rosja „nie należy do tej właściwej 
Europy, wobec czego trzeba ją traktować jako szczególny łącznik 
między Europą a  Azją. W  tej właściwej Europie Niemcy leżą 
w środku”65. Natomiast Francję i Wielką Brytanię Frantz loka-
lizował, podobnie jak Karl Gustav Helbig, na Zachodzie, który 
wówczas, w połowie wieku, był explicite tak nazywany i najpóź-
niej od czasu rewolucji lipcowej, przynajmniej z  politycznego 
punktu widzenia, był traktowany jako symbol nowoczesności 

61 Gollwitzer, 1964, s. 180; Lutz 1998, s. 14 n., 23–33.
62 Frantz, 1969, s. XV.
63 Spazier, 1835.
64 Goehring, 1844; nt. wpływów rosyjskich zob. też Helbig, 1831.
65 Frantz, 1969, s. 8; Moltke, 1832, s. 56.
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i  postępu66. Mimo że w  odniesieniu do badanego okresu, po 
1815 r. wyraźnie zaznacza się odchodzenie od starego schematu 
Północ – Południe, to jednak geografi czne przyporządkowywanie 
przemierzanych krajów do Wschodu czy Zachodu nie przebie-
gało jednoznacznie nawet w połowie wieku. Podróżni nadal czę-
sto, jak np. August von Behr, posługiwali się zarówno starą, jak 
i nową terminologią geografi czną. Północą była Rosja i Polska, 
Zachodem Francja, a Wschód nadal nierzadko rozumiany był 
jako Orient, wobec czego jednoznacznie jako region nie należał 
do Europy67. 

Wschód i Zachód jako wewnątrzeuropejskie kategorie i nowe, 
asymetryczne pojęcia przeciwne ze zmienioną normatywną 
zawartością przyjmowały się powoli w ciągu XIX w. Wraz z tą 
przemianą w geografi cznym myśleniu, która była jednocześnie 
metamorfozą pojęciowo-historyczną, zmieniał się stosunek do 
obu sąsiadów, Francji i Polski. W obrębie tej starej opozycji Pół-
noc – Południe podróżni identyfi kowali się w wielu przypadkach 
z Północą, do której zarówno z niemieckiej, jak i nieniemiec-
kiej perspektywy poza Niemcami należała Polska, Rosja oraz 
kraje nadbałtyckie i skandynawskie. Wraz z samoidentyfi kowa-
niem się jako „człowiek Północy” zaznaczała się tendencja do 
odgraniczania się od Południa, do którego zaliczano Francję, 
a przynajmniej dużą jej część. Stosunek między pokrewieństwem 
i odgraniczeniem zmieniał się w XIX w. wraz z przeobrażeniami 
geografi cznego przyporządkowywania. 

Wraz z zawężeniem pojęcia Północy do krajów skandynaw-
skich przy jednoczesnym przesunięciu Rosji na Wschód zazna-
czyła się nowa forma separacji. Rosję i  opanowane przez nią 
duże połacie Polski coraz częściej zaczęły określać przymiot-
niki „azjatycki” i „barbarzyński”68. Przed 1800 r. i jeszcze do ok. 
1830 r. tego rodzaju określenia występowały w relacjach podróż-
niczych wyjątkowo. Ale od lat 30. zaczęły się pojawiać coraz 
częściej. Te nowe pojęcia wskazują na powiększającą się coraz 
bardziej różnicę cywilizacyjną i  na nową formę kulturowego 

66 Helbig, 1831, s. 32; Spazier, 1835. O kwestii politycznej moderny zob. Hard-
twig, 1993, s. 13, 17.

67 Behr, 1834, s. 172 n.; Polen, seine Revolution und sein Recht, 1846, s. 12 n., 16.
68 Behr, 1834, s. 78; w odniesieniu do polskiej szlachty zob. Moltke, 1832, s. 14, 

56; nt. przemiany kategorii Północy zob. Kirby, 1995, s. 47. 
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odgraniczania się od wschodniej części kontynentu w postrze-
ganiu podróżujących. Ta rosnąca dyferencja zaznaczała się rów-
nież w  innych nowych kategoriach i  wzorcach semantycznych 
w opisywaniu obcych przez podróżników, którzy coraz częściej 
określali wschodnie kraje, Polskę i  Rosję, jako „słowiaństwo” 
lub „ludy słowiańskie”69.

W  latach 40. XIX w. słownictwo takie nie było już całkiem 
nowe, gdyż wprowadziły je rozwijające się od przełomu wieku 
fi lologia i systematyka według germańskich, romańskich i sło-
wiańskich języków. Tyle tylko, że od czasów Ideen zur Philo-
sophie der Geschichte der Menschheit Herdera, gdzie rozdział 
o Słowianach miał zdecydowanie pozytywny wydźwięk, zmieniła 
się zasadniczo zawartość znaczeniowa tego słownictwa. Her-
der – jak też Schlözer czy Wolter – postrzegał Słowian jako 
„europejski pralud”, z którego miała się wywodzić cywilizacyjna 
misja Europy70. W słownictwie podróżników z późnych lat 30. 
XIX w. zmieniła się perspektywa patrzenia na Wschód. Językowa 
bądź też kulturowa kategoria Słowian lub słowiaństwa czy też 
słowiańskości zaczęła służyć coraz bardziej jako odgraniczenie 
od tego, co własne, a co określane było coraz częściej jako ger-
manizm lub germańskie71. Zasadnicza kulturowa równorzędność 
i zróżnicowanie według mniejszych jednostek regionalnych, które 
zaznaczane były przez podróżnych z końca XVIII i początków 
XIX w., sukcesywnie zastępowało wyobrażenie traktujące hie-
rarchicznie ludy, narody i  kultury. Dla okresu między latami 
1815 i 1830 charakterystyczne jest coraz słabsze różnicowanie 
i  homogenia, która w  odniesieniu do Polski wypadała jednak 
bardziej niekorzystnie72.

W postrzeganiu Francji przez podróżujących zaznaczyła się 
po 1815 r. tendencja mentalnego przesuwania jej z Południa na 
Zachód. Ta geografi czna reorientacja nastąpiła przede wszystkim 
na tle wydarzeń politycznych lat 30., albowiem po rewolucji lip-

69 Polen, seine Revolution und sein Recht, 1846, s. 4, 115. 
70 Gollwitzer, 1964, s. 69; Lemberg, 1985, s. 67; Kaschuba, 1999, s. 32–34; Fisch, 

1972, s. 708–712.
71 Frantz, 1969, s. 96–101; zob. też Großherzogthum Posen und die Polen, 1861, 

s. 5 n. 
72 Obserwacja ta zbiega się w  czasie ze zmianą w  europejskim obrazie Azji; 

Osterhammel, 1998, s. 36; zob. też II.3, III.3. 
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cowej Francja stała się w wielu relacjach podróżniczych symbo-
lem politycznej wolności. Zachód jako kod nowoczesności obo-
wiązywał przede wszystkim w sferze politycznej. Rozumiany jako 
metafora społecznego i ekonomicznego postępu i nowoczesno-
ści, nie pojawiał się w relacjach podróżniczych aż do 1850 r., do 
czasu przyspieszonej rewolucji przemysłowej w drugiej połowie 
stulecia73. Występujący w stosunku do Wschodu, Polski i Rosji, 
proces odgraniczania się, argumentowany przede wszystkim kul-
turowo i cywilizacyjnie, nie zaznacza się w relacjach podróżują-
cych po Francji. W odniesieniu do Francji jako części romańskiej 
kultury i  rodziny języków kategorie te nie odgrywały roli ani 
w postrzeganiu, ani w ukazywaniu różnic aż do połowy XIX w. 
O  ile wśród podróżujących do Polski wraz z reorientacją geo-
grafi czną z Północy na Wschód zakorzeniło się poza narodowym 
rozgraniczeniem na „niemiecki” i  „polski”, rozgraniczenie na 
„germańską” i „słowiańską” kulturę, o tyle w stosunku do Francji 
nie nastąpiła porównywalna zmiana semantyczna i  kategorii. 

2. Granice – wynalazek, przemiana i historyczność

Podróżowanie może być rozumiane i  defi niowane w  różny 
sposób. Kilka propozycji zostało już przedstawionych. Typolo-
gicznie podróże mogą być rozróżniane, jak to miało miejsce 
w  pierwszym rozdziale pracy, pod względem motywu i  możli-
wości. Jako kolejną defi nicję można przyjąć stwierdzenie, że 
podróżowanie oznacza zawsze przekraczanie granic. Wszyscy 
współcześni turyści znają różne formy przekraczania granic. Naj-
powszechniejsze jest zapewne przekraczanie granic państwo-
wych, które częstokroć związane jest ze zmianą języka, waluty 
czy też uwarunkowań kulturowych. Ale można sobie wyobrazić 
wiele innych form granic. Możemy przecież mówić o granicach 
politycznych, administracyjnych, ekonomicznych, religijnych 
i wyznaniowych czy też społecznych. Nadto nie można zapomi-
nać o granicach kulturowych i cywilizacyjnych, które z powodu 

73 W każdym razie w relacjach dot. położenia robotników w wielkich miastach, 
jak Paryż czy Lyon, i w recepcji utopijnego, wczesnosocjalistycznego myślenia od lat 
30. XIX w. pojęcie „moderny” ma daleko szerszy niż tylko polityczny sens; zob. II.4.
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nowoczesnej turystyki, jej form i mimo – albo właśnie z powodu 
– bezproblemowej możliwości pokonywania wielkich odległo-
ści, przesuwają się na dalszy plan i są dziś rzadziej dostrzegane 
niż w dawniejszych czasach, kiedy podróżowanie odbywało się 
w  innych warunkach. Właśnie ten aspekt postrzegania i  opi-
sywania wymienionych tu pobieżnie możliwych form granicy 
będzie przedmiotem niniejszego podrozdziału. W perspektywie 
porównawczej zbadana zostanie z jednej strony relacja między 
postrzeganiem faktycznie istniejących, terytorialno-państwowych 
granic, z  drugiej zaś przemiana w  opisach granicy w  aspekcie 
narodowym, społecznym, wyznaniowym i kulturowym.

Na „granicy ojczyzny” – 1820 r. nad Renem

Johann Daniel Mutzenbecher podróżował w kwietniu 1819 r. 
z  Hamburga do południowej Francji. Ten kupiec z  zawodu, 
a  potem przez pewien czas konsul austriacki i  konsul gene-
ralny, podjął tę krajoznawczą podróż wypoczynkową na zalece-
nie lekarza. Wycieczka „niemająca na celu interesów”, jak pisał 
Mutzenbecher, miała zaprowadzić „uczonego ducha” zgodnie 
z ówczesną modą do Włoch74. Ostatecznie jednak szlak powiódł 
go nie do wychwalanej przez Winckelmanna i Goethego Arkadii, 
lecz na południe Francji. Wybrana przez niego trasa prowadziła 
z Hamburga przez Lüneburg, Celle, Hanower i Darmstadt do 
Frankfurtu. Choć faktyczną przyczyną rozpoczęcia podróży było 
zalecenie lekarza, aby Mutzenbecher wypoczął podczas dłuższej 
wycieczki, to jednak nie miała ona charakteru podróży leczni-
czej i nie prowadziła go bezpośrednio do miejscowości docelo-
wej. Mutzenbecher łączył przyjemność i wypoczynek z tym, co 
pożyteczne i pouczające w rozumieniu mieszczańskiej podróży 
edukacyjnej. Na przykład w  Celle odwiedził miejscowy areszt 
i więzienie. Dla „zdobycia wiedzy o człowieku”, jak pisał autor, 
nie ma lepszego miejsca i innej bardziej odpowiedniej instytucji, 
aby dowiedzieć się czegoś o obyczajowym stanie danego społe-
czeństwa75. Kierowany wzorcem pożytku z podróży edukacyjnej 
Mutzenbecher oddał się we Frankfurcie zwiedzaniu muzeów, 

74 Mutzenbecher, 1822, s. 1.
75 Tamże, s. 18 n.
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galerii obrazów i odwiedzaniu bibliotek. Mimo że podczas dal-
szej podróży wielokrotnie uwidoczniały się aspekty klasycznej 
podróży edukacyjnej, to jednak jeszcze we Frankfurcie Mutzen-
becher podjął decyzję o uwolnieniu się od tej chwili od „wszela-
kiego uciążliwego ceremoniału” i pozostawił na boku klasyczne 
dziedziny poznania podczas podróży edukacyjnej, a więc odwie-
dzanie instytucji społecznych, muzeów czy teatrów, by „ogrzewać 
się jedynie przy piersi natury”76. Pierwszą ofi arą silniejszego sku-
pienia wzroku na przyrodzie, a mniej na kulturze i wiedzy, była 
„okazała opera” w Darmstadt, która – jak pisał – „przyciąga tak 
wiele pielgrzymek z Frankfurtu”77. 

Potem Mutzenbecher udał się przez Heidelberg, Rastatt 
i Karlsruhe do Strasburga. Dotarłszy do Kehl nad Renem, miał 
zamiar przekroczyć granicę niemiecko-francuską. W  relacji 
zanotował: „Stałem więc na granicy mojej ojczyzny, w  której 
Wszystko [sic!] się zawierało, co było mi miłe i drogie na ziemi. 
I po raz pierwszy w  życiu ujrzałem Ren, za którego brzegami 
tęskni każde Niemieckie [sic!] serce, którego morskozielone fale 
przemykały z prędkością strzały. Spojrzałem na drugą stronę do 
kraju, którego mieszkańcy w swych obyczajach i usposobieniu 
tak bardzo są od nas odmienni, których nauczyliśmy się raczej 
obawiać, ale nie kochać, aż Nemezis sięgnęła po swe zastępy 
i dodała nam odwagi do wypędzenia ich mieczem zemsty z ojczy-
stych krain, i wykląć na własną ziemię, którą Bóg zaprawdę tak 
pięknie wyposażył dla tak wielkiego moralnego zepsucia, które 
niezmiennie na niej grasuje”78.

Między Kehl a  Strasburgiem Mutzenbecher miał zapewne 
poczucie bycia bezpośrednio na granicy i doświadczania jej. Ren 
oznaczał dla niego granicę dzielącą wyraźnie Niemcy od Francji, 
która, biorąc pod uwagę obszerny emocjonalny opis, była dla 
niego czymś bardzo obcym. Przekraczanie tej granicy oznaczało 
dla niego opuszczanie tego, co znane, „Ojczyzny”, i wkraczanie 
w  coś obcego, a  także – nawet jeśli nie w  sposób realny, ale 
w wyobrażeniu – w coś odległego. Taka forma postrzegania i opi-
sywania granicy była w oczywisty sposób ściśle związana z mają-

76 Tamże, s. 77.
77 Tamże, s. 78.
78 Tamże, s. 88.
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cymi miejsce niewiele lat wcześniej wojnami przeciwko napoleoń-
skiej Francji: „Niemiec patrzy na drugą stronę Renu całkiem 
inaczej niż Francuz na tę stronę. Politycznie jesteśmy pojednani 
z nim, on z nami nie. Wszystko, czego doświadczyłem i usłysza-
łem we wschodniej Francji, przekonuje mnie, z  jaką tęsknotą 
ten naród patrzy w tę stronę, żeby ulżyć swej hańbie, i jak pełen 
jest nadziei, że nadejdzie czas, który pozwoli nasycić zemstę”79.

Zważywszy, że relacja autora powstała po zakończeniu 
podróży i została opracowana w retrospekcji literackiej, trzeba 
zauważyć, że Mutzenbecher prezentował swym czytelnikom 
sąsiadujący kraj, jeszcze zanim postawił nogę na francuskiej 
ziemi, jako „kraj pełen głupoty i  wiarołomności”, „nienawiści 
i  chciwości” oraz „nieczystych mieszkańców”80. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby spostrzeżone czy tylko pomyślane nagłe prze-
ciwieństwo mogło być jeszcze większe.

Mutzenbecher kontynuował swą relację, prezentując opis 
przechodzenia przez most na Renie, a więc faktycznego prze-
kraczania granicy między Niemcami i  Francją. Minął „ostatni 
niemiecki szyldwach, parę kroków dalej pierwszy francuski”81. 
Pobrane zostało myto mostowe, sprawdzony paszport. Następnie 
zrewidowany został powóz w poszukiwaniu towarów podlegają-
cych ocleniu, co oznaczało, że trzeba było go opuścić. Następnie 
autor relacjonuje krótką rozmowę z celnikami o towarach, które 
winny być oclone, których jednak w zamian za napiwek dalej już 
nie szukano. Rzuciwszy jeszcze krótkie spojrzenie „na daleką 
ojczyznę”, na Odenwald i Schwarzwald, podróżny wkroczył do 
kraju, w „którym liczy się centymami”82. 

Po załatwieniu na granicy formalności paszportowych i cel-
nych moment postrzegania granicy oraz – jak w  przypadku 
Mutzenbechera – związane z  tym doświadczenie oczywistego 
wyobcowania nie znikało. Wrażenia ze Strasburga, jego pierw-
szej stacji we Francji, naznaczone są silnym poczuciem obcości. 
„Potem chwatko do Strasburga, przed godz. 1. stanąłem w Hôtel 
de l’Esprit, godzinę później stały przede mną na wspólnym stole 
żabie udka. Przyjęcie w tym kraju, to towarzystwo wokół mnie, 

79 Tamże.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 89
82 Tamże.
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wszystko napawało mnie niemiłym uczuciem, i gdybym mógł bez 
dalszych subiekcji zawrócić nie obawiając się, że stanę się przez 
to podejrzany albo może i jeszcze coś gorszego, [...] po prawdzie 
chciałem czem prędzej znów stąpać po niemieckiej ziemi”83.

To, czy Mutzenbecher czuł się na granicy i  jeszcze w Stras-
burgu rzeczywiście aż tak bardzo obcy, czy też wynikało to 
z konstrukcji późniejszego procesu sporządzania opisu, nie da 
się z dzisiejszej perspektywy dokładnie stwierdzić. Istotniejsze 
jest, że widział on konieczność uwzględnienia momentu prze-
kraczania granicy w swej relacji, poświęcenia mu sporo miejsca 
i przedstawienia w szczegółowym i emocjonalnym opisie. Ważne 
jest ponadto, że chodzi tu o postrzeganie i opis explicite naro-
dowej i linearnie przebiegającej granicy. Decydującą kategorią 
dla Mutzenbechera było to, co narodowe. Około 1820 r. zaczęło 
się to wyrażać poprzez nowe pojęcia, jak: ziemia niemiecka, 
granica ojczyzny i ojczyzna. Kategorie te służyły podkreślaniu 
różnicy między sąsiadami, Francją i  Niemcami, między Fran-
cuzami i  Niemcami, aby defi niować narodowe terytorium i  je 
odgraniczać.

Formy granicy i ich postrzeganie

Idea narodowego terytorium, która w postrzeganiu Mutzen-
bechera odgrywa decydującą rolę, jest ściśle związana z  ideą 
narodu i  ideologią narodową84. Biorąc pod uwagę europejską 
historię i proces tworzenia się państw narodowych pod koniec 
XIX i w XX w., kategoria narodowa przy opisywaniu granic jest 
ewidentna. Jednakże postrzeganie i opisywanie granicy, jak tu 
Renu, w kategoriach narodowych jest jedną z wielu możliwości. 

Granica może zaznaczać różnicę narodową i  etniczną, ale 
też odmienność regionalną, społeczną, ekonomiczną, religijną 
i  polityczno-administracyjną85. Ponadto wymienić należy gra-

83 Tamże, s. 91 n. Podróż Mutzenbechera przypadła na czas, w którym po 1815 r. 
przeprowadzane były korekty granic. Ich wytyczanie zakończył dopiero w 1819 r. 
Frankfurter Territorialrezeß; Mieck, 1990, s. 217.

84 Hertz, 1944, s. 150 n.; Alter, 1985, s. 96. O  granicy i  jej postrzeganiu zob. 
Schmale, 2001, s. 173–182.

85 Nordman, 1998, s. 40–67; Gregory, 1994, s. 34–69. Wieloznaczność pojęcia 
„granica” wynika w językach francuskim i angielskim z możliwości synonimicznego 
użycia wielu wyrażeń: frontière, limite, confi ns oraz frontier, boundary, limit, border; 
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nice jurysdykcyjne, językowe, kulturowe oraz cywilizacyjne86. 
Poza tym trzeba uwzględnić granice uwarunkowane naturalnie 
lub też geografi cznie. Przykładem tych ostatnich mogą być np. 
Alpy, Pireneje czy Morze Śródziemne, które zresztą mogą mieć 
związek z  granicami tak kulturowymi, jak i  cywilizacyjnymi87. 
Za taki rodzaj granicy można też uznać Ren, który podczas 
rewolucji francuskiej i pod wpływem wojen rewolucyjnych był 
częstokroć traktowany po stronie francuskiej jako „naturalna 
granica” Francji88. 

Kwestia, która kategoria – język, naród, kultura, cywilizacja 
religia czy czynniki społeczne, polityczno-administracyjne, natu-
ralne lub też ekonomiczne – jest w postrzeganiu granicy pierw-
szorzędna bądź w ogóle się pojawia (lub pojawiają, gdyż może 
być ich kilka) tylko w tym kontekście, jest odmienna u różnych 
autorów i w zależności od regionu. Ponadto przy badaniu danego 
regionu granicznego w dłuższym lub krótszym przedziale czasu 
wymienione kategorie mogą się zmieniać. Różnice i dystans mię-
dzy kulturami czy narodami są historycznie zmienne i  zawsze 
uzależnione od konstrukcji zmieniającego się sposobu opisywa-
nia tego, co obce, jak i samego siebie89. 

O ile obraz Europy ok. 1900 r., a jeszcze bardziej po I wojnie 
światowej, w  wyniku której powstały nowe państwa i  granice, 
uwidocznia myślenie w kategoriach granic narodowo-państwo-
wych i jawi się jako oczywiste, o tyle koniec XX w. i proces euro-
peizacji ukazuje zanikanie i w związku z tym zmienność histo-
ryczności granic narodowych czy też narodowo-państwowych90. 
Wynika z  tego, że historyczność granic oznacza zarówno ich 

w języku niemieckim zjawisko to występuje z znacznie mniejszym stopniu. Na temat 
etymologicznego aspektu granicy zob. Febvre, 1988.

86 Barth, 1969, s. 11. O  polityczno-prawnym aspekcie wczesnonowożytnych 
granic zob. Scattola, 1997; nt. powstania różnych form granicy zob. Mellor, 1989, 
s. 74–103; w kwestii porównania granic zob. Frontier in History, 1981. 

87 Zob. w odniesieniu do: Alp – Stauber, 1998, s. 76–115; Pirenejów – Sahlin, 
1989; Morza Śródziemnego – Braudel, 1998, t. 2, s. 569–571. Zob. też Rieber, 
2001, który rozróżnia takie główne typy granic: consolidated state frontiers, dynamic 
frontiers of advancing settlements oraz symbolic frontiers. 

88 Richet, 1996, s. 1245 n.; Demangeon, Febvre, 1935, s. 139; Soboul, 1996, 
s. 276; Furet, Richet, 1997, s. 246; Schultz, 1990.

89 Osterhammel, 1995, s. 107.
90 Pomian, 1990, s. 7; „Cywilizacja europejska to cywilizacja przesuwanych gra-

nic”; Pomian, 1992, s. 34.
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powstanie, jak też faktyczne zmiany na mapach i przesunięcia 
granic narodowych, które muszą być zawsze uwzględniane. Te 
faktyczne przesunięcia granic muszą być też brane pod uwagę 
w  analizowanej tu epoce przełomu wieków XVIII i  XIX. Na 
zachodzie Rzeszy wojny prowadzone przeciwko rewolucyjnej, 
a później napoleońskiej Francji spowodowały czasowe przesu-
nięcie granicy francusko-niemieckiej na wschód. Francja zajęła 
wówczas ziemie Rzeszy na lewym brzegu Renu i  anektowała 
je, wcielając do francuskiej struktury departamentów91. Fran-
cuską dominację w  Związku Reńskim można też traktować 
jako przesunięcie terytorialnych, administracyjnych i  kultu-
rowych granic. Natomiast na wschodnich peryferiach Rzeszy 
doszło w  wyniku rozbiorów Polski do powiększenia teryto-
rium brandenbursko-pruskiego i  austriackiego92. W  ten spo-
sób powstała po 1795 r. zaskakująco trwała, bo istniejąca do 
I wojny światowej i odrodzenia się suwerennej Polski, granica 
niemiecko-rosyjska93. 

W odniesieniu do pierwszego przypadku z perspektywy nie-
mieckiej chodziło o granicę defensywną, której broniono przed 
Francją, i o przejściowo utracone ziemie. Natomiast w drugim 
przypadku chodziło o  granicę ekspansywną kosztem polskich 
terytoriów94. Tego rodzaju faktyczne przesunięcia granic pań-
stwowo-terytorialnych, jurysdykcyjnych i administracyjnych, rozu-
mianych jako kategorie postrzegania, muszą być uwzględniane, 
ale w postrzeganiu i opisywaniu granic oraz ich przekraczania 
w relacjach podróżniczych wcale nie muszą odgrywać jakiejś roli. 
Albowiem przesunięcie terytorialnej granicy brandenbursko-pru-
skiej, aby pozostać przy wcześniejszym przykładzie, nie musiało 
być dla podróżnych niemieckich, abstrahując od formalności 

91 Möller, 1998, s. 554–557; Nipperdey, 1994, s. 11–31.
92 Labuda, 1971, s. 118–125; Chwalba, 2000, s. 17–20, 175–178, 189 n.; Zernack, 

1990.
93 Świadomość tej granicy przetrwała zarówno Księstwo Warszawskie, jak i tzw. 

Królestwo Kongresowe, które – całkowicie zależne od Rosji – nie może być trakto-
wane jako narodowe, a jedynie jako jednostka polityczno-administracyjna Imperium 
Rosyjskiego. Znajdowało to też wyraz w relacjach podróżniczych; zob. Goehring, 
1844, który swą relację z wizyty w Warszawie określił w tytule jako „rosyjską stolicę”. 

94 Na temat typologii granic zob. Osterhammel, 1995, s. 108–112, który roz-
różnia trzy formy granic: „imperialna granica barbarzyństwa” (imperiale Barbaren-
grenze), „narodowo-państwowa granica terytorialna” (nationalstaatliche Territorial-
grenze) i „granica odkryć” (Erschließungsgrenze); zob. też Rieber, 2001, s. 5813.
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celnych i  paszportowych, które po rozbiorze Polski odbywały 
się w innym miejscu niż wcześniej, czymś szczególnym. To samo 
dotyczy granicy niemiecko-francuskiej wobec wielokrotnych 
przesunięć terytorialnych i zmian w jej przebiegu. 

Na tle tych wywodów na temat granic, ich typologii, możli-
wych kategorii i różnic między faktyczną i postrzeganą granicą 
nasuwa się pytanie, według jakich kryteriów – u Mutzenbechera 
był to naród – podróżni przekraczali granice lub też podróżowali 
po terenach przygranicznych i opisywali obserwowane różnice 
kulturowe oraz jakie podobieństwa i różnice były w odniesieniu 
do Polski i Francji synchroniczne, a jakie diachroniczne. Kolejną 
ciekawą kwestią jest, jak przebiegały w  odbiorze podróżnych 
inne formy granic lub wzorców odgraniczania, jeśli odbiegały 
od terytorialno-państwowych lub też były z nimi zgodne. Gdyby 
okazało się, że granice są kompleksowym splotem z obiektywnie 
istniejącymi przełomami wyznaczonymi przez panującą władzę 
lub język i subiektywnymi wzorcami postrzegania i interpretacji, 
to przedmiotem poniższych rozważań będzie przede wszystkim 
ten drugi aspekt, a  więc postrzeganie i  interpretacja wzorów 
granicy będących częścią wyimaginowanej, mentalnej mapy 
w wyobrażeniach podróżnych95. Są one bowiem ściśle związane 
z aspektem tożsamości, co pozwala przypuszczać, że podlegające 
na przestrzeni czasu zmianom postrzeganie granicy pozwoli na 
wyciąganie wniosków w odniesieniu do wzorców tożsamościo-
wych podróżujących96.

Gdzie zaczyna się „właściwa Francja”? 
Przestrzenie graniczne i regiony

Skoro z  dzisiejszej perspektywy opisywanie granic narodo-
wych wydaje się oczywistością, przy jednoczesnej konieczności 
uwzględnia zmian granic, ich przebiegu oraz kategorii, które 
mogą wyznaczać granice i postrzeganie zróżnicowania, to nie-
chybnie powstaje pytanie o  historyczną genezę postrzegania 
granic narodowych. 

95 Schmale, 2001, s. 173–182; Wolff, 1996, s. 3, 90; Schenk, 2002. 
96 Na temat granicy i tożsamości zob. Menschen und Grenzen, 1998, s. 18; Nord-

man, 1998, s. 511; Demandt, 1990, s. 19.
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Wspomniany już Johann Daniel Mutzenbecher, urodzony 
w 1780 r., należał do pokolenia, które doświadczyło niemiecko-
-francuskich konfl iktów militarnych trwających ponad dwie 
dekady, między 1792 i 1815 r. Trudno dziś ocenić, czy to zro-
zumiałe skądinąd poczucie obcości w chwili wjazdu do Francji 
i reakcja na wyraźnie zaznaczającą się granicę narodową, tak jak 
ją przeżył, tzn. opuszczenia tego, co własne, „ojczyzny”97 i „nie-
mieckiej ziemi” oraz wkroczenie na obcy teren, należy rozpatry-
wać jedynie na tle wojen koalicyjnych i czasowej przynależności 
jego ojczystych regionów do Francji. Trzeba jednak zauważyć, że 
Mutzenbecher nie odwołuje się explicite do politycznych i militar-
nych wydarzeń minionego dwudziestolecia. Aczkolwiek używane 
przez niego wyrażenia w  rodzaju „hańba”, „zemsta”, „niena-
wiść” i  „chciwość”, odnoszone do mieszkańców miejscowości 
położonych na lewym brzegu Renu, wydają się podążać właśnie 
w tym kierunku98.

Znamienne jest jednak, że podróżnik ok. 1820 r., czyli kilka 
lat po upadku Napoleona i zakończeniu wojen niemiecko-fran-
cuskich, poświęca w swej relacji aż tyle miejsca na opis chwili 
przekraczania granicy i odczuwanym w tym momencie emocjom. 
Ten aspekt emocji w połączeniu z wymiarem narodowym, który 
wynika z tego rodzaju postrzegania granicy i jej przekraczania 
w odniesieniu do granicy niemiecko-francuskiej, jest zjawiskiem, 
które do ok. 1820 r. nie występowało w niemieckiej literaturze 
podróżniczej99. Analizując większą liczbę relacji podróżniczych, 
traktowanych jako seryjne źródło100 dla uchwycenia struktu-
ralnych zmian dokonujących się w  dłuższym przedziale czasu 

97 W języku niemieckim występują dwa pojęcia oddawane po polsku jako ojczy-
zna: Heimath (pisownia właściwa dla XVIII w.) i Vaterland. Współcześnie, zwłasz-
cza w odniesieniu do Niemiec, pojęcie Heimat tłumaczy się jako „małą ojczyznę”, 
a Vaterland – „ojczyznę”. Jest to podejście pod pewnymi względami słuszne, choć 
nie zawsze. Na przykład jeśli Niemiec pochodzący ze Śląska mówi o nim Heimat, 
to rzeczywiście można to tłumaczyć jako „mała ojczyzna”, ale w przypadku Mut-
zenbechera, jak zresztą i wielu innych, takie tłumaczenie jest niewłaściwie. Heimat 
oznacza bowiem w takim kontekście nie konkretny region, z którego ktoś pochodzi, 
lecz ogólnie, bez aspektu narodowego, „ojczyznę”, czyli ziemię, kraj, który jest mój, 
jest moim domem, czymś dobrze znanym, w odróżnieniu od innych – przyp. tłum. 

98 Mutzenbecher, 1822, s. 88.
99 Według Febvre’a to emocje wyznaczają granicę; Demangeon, Febvre, 1935, 

s. 129.
100 Harbsmeier, 1982, s. 8.
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w postrzeganiu i opisywaniu, można zauważyć, że w odniesie-
niu do okresu po 1820 r. niemiecko-francuska granica, choć nie 
po raz pierwszy, ale coraz częściej jest opisywana jako linearna 
i  narodowa101. Gdyby jednak badać jedynie paszporty z  tego 
okresu, to okazałoby się, że można tę granicę traktować jako 
narodową w  rozumieniu terytorialno-państwowej już w  okre-
sie nowożytnym, a nie dopiero w XIX w.102, choć postrzegana 
i opisywana była przez podróżujących takich jak Mutzenbecher 
zupełnie inaczej. 

Wybrany przez Mutzenbechera szlak był w praktyce podróż-
niczej ok. 1800 r. bardzo powszechny. Wielu jego poprzedników 
opisało już drogę z Badenii przez Karlsruhe i Kehl, przeprawę 
na Renie do Strasburga i dalej przez Alzację. Wśród nich był 
m.in. Johann Friedrich Carl Grimm. Był on osobistym leka-
rzem księcia Sachsen-Gotha i wyruszył w podróż z Saksonii przez 
Würzburg, Księstwo Wirtembergii, Badenię do Kehl. Tam prze-
kroczył Ren i kontynuował swą podróż przez Strasburg, Alza-
cję i Lotaryngię do Paryża. Podróżując przez Niemcy i Francję, 
Grimm opisywał region po regionie, zmieniające się warunki 
drogowe, różnice w architekturze, odmienny sposób uprawiania 
rolnictwa, różne warunki glebowe, a  także obyczaje i  wygląd 
ludności wiejskiej. Epizodowi przekraczania granicy poświęcił 
natomiast niewiele miejsca: „Najpierw na moście znajduje się 
francuski posterunek i urząd celny. Droga jest w rzeczy samej 
doskonałą szosą, której po obu stronach towarzyszą łąki, a na 
skrajach obsadzona jest olchami i topolami. Potrzeba jeno tylko 
połowy godziny, by dotrzeć do bram Strasburga, choć trzeba 
wcześniej minąć niepoczesne domostwa, stanowiące w pewnym 
sensie przedmieścia”103.

Olchy, topole, dobra droga, posterunek – nic więcej nie 
było do powiedzenia w kwestii niemiecko-francuskiej granicy, 
żadnych emocji, żadnej ojczyzny, niemieckiej ziemi, narodowej 
granicy. W  przeciwieństwie do przekroczenia granicy między 

101 Schubert, 1827, t. 1, s. 16 n.; Gutzkow, 1842, t. 1, s. 21, 29.
102 Mączak 1995, s. 108–116; Brilli, 1997, s. 126–129. Na temat granicy, narodu 

i państwa terytorialnego zob. Torpey, 1999; Grenze und Staat, 2000.
103 Grimm, 1775, t. 1, s. 141. O  wczesnonowożytnej granicy między miastem 

i wsią zob. Kemp, 1997; Schütte, 1997. Na temat znaczenia Renu w XVIII w. zob. 
Ruiz, 1994; Gruenter, 1994.
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Niemcami a Francją daleko większe wrażenie wywołuje wjazd 
do Strasburga, w  rozumieniu przekraczania granicy prowincji 
i miasta. Ten moment jest bowiem w opisie najbardziej wyczu-
walny właśnie jako przekraczanie granicy. Tym bardziej że autor 
zauważa, iż straże miejskie „w wewnętrznych bramach dokładnie 
sprawdzają, kim są obcy przybysze”104. Dopiero po wnikliwej 
kontroli podróżni mogli wejść do miasta. 

Przemierzywszy Ren i tym samym granicę niemiecko-francu-
ską oraz odwiedziwszy Strasburg, Grimm napisał w swej relacji: 
„Droga jest dobrą szosą obsadzoną po obu stronach drzewami 
owocowymi i orzechami włoskimi, choć z przerwami. Po godzinie 
dotarliśmy do pierwszej wsi za miastem, do Nußheim. Wsie nie 
różnią się od tych, które leżą na wschodnim brzegu Renu. Domy 
są z  drewna, uszczelnione gliną, pokryte są dachówką i  mają 
różną wielkość. Nie stoją w szeregu, są raczej rozproszone”105.

Moment przekraczania granicy między Niemcami i Francją 
nie zrobił na saksońskim medyku wielkiego wrażenia. Zamiast 
zajmować się granicą narodową, jak to było później u Mutzen-
bechera, Grimm interesował się zmianami krajobrazu i różnych 
cech kulturowych. Obejmowało to stan dróg, wygląd wsi, które 
wielokrotnie porównywał z sobie znanymi. W jego mniemaniu 
wsie na lewym i prawym brzegu Renu nie wykazywały żadnych 
istotnych różnic. Grimm porównywał również obyczaje, archi-
tekturę, ubiór, kulturę jedzenia i mieszkania, a także język i dia-
lekty106. Mniej więcej cztery godziny drogi od Strasburga zanoto-
wał: „Obyczaje stają się już dość francuskie, choć jest się jeszcze 
w Alzacji. Pije się młode wina, zamiast jakiegoś ciepłego napoju, 
grzeje przy kominku, a nie przy piecu. Coraz bardziej znika język 
niemiecki. Ale mówi się francuskim, który dla obcokrajowca jest 
bardziej zrozumiały i łatwiejszy niż gwara”107.

Do różnic kulturowych, które w postrzeganiu Grimma w nie-
miecko-francuskim regionie granicznym zachodziły w zauważalny

104 Grimm, 1775, t. 1, s. 142; zob. też Mączak 1995, s. 118.
105 Grimm, 1775, t. 1, s. 198 n. 
106 W  znaczeniu antropologicznym użyte tu pojęcie „kultury” opiera się na 

semiotycznym rozumieniu otwartego, pluralistycznego i  nienormatywnego jej ro-
zumienia; Geertz, 1999, s. 8 n.; zob. nt. debaty o  tym pojęciu w  jego węższym 
rozumieniu: D’Andrade, 1984, s. 115.

107 Grimm, 1775, t. 1, s. 200.
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sposób i w jego opinii warte były odnotowania, należał nie tylko 
stan dróg, wygląd wsi i  zmieniająca się kultura picia, ale też 
zmiany językowe, a mianowicie od języka niemieckiego poprzez 
mieszaninę dialektów po język francuski. To stopniowe wdzie-
ranie się we francuski obszar językowy i kulturowy nie kończyło 
się dla tego saksońskiego lekarza na Lotaryngii, lecz postępo-
wało dalej w  kolejnych regionach. Kilka różnych względów, 
m.in. wiejska architektura i  język, zadecydowało, że miejsco-
wość Phalsbourg stała się powodem do porównywania, choć 
nie bezpośredniego, z dobrze znaną ojczyzną: „Domy są niskie, 
z  jednym piętrem, zbudowane z  drewna i  gliny i  zamieszkałe 
przez rolników i rzemieślników. Częściej używa się kominków 
niż pieców, a  ludzie noszą się po francusku. Jedynie stajenni 
i służba mówi jeszcze trochę po niemiecku, miejscowi natomiast 
jeno tylko po francusku”108.

Relacje podróżnicze są opisami pozostającymi w  pewnym 
stosunku do kultury własnej obserwatora109. Wobec czego są 
wynikiem nieustannego swoistego napięcia i nazwanego lub nie-
nazwanego porównywania z kulturą własną podróżnika. Patrząc 
z tej nacechowanej społecznie i kulturowo perspektywy porów-
nawczej podróżujący podkreślają z reguły to, co odbiega od ich 
własnej kultury i to, co jest obce, a nie to, co warte jest zauwa-
żenia lub opisania, właśnie tak jak ma to miejsce u Grimma: tu 
kominki, tam piece. Dla Grimma wartym zauważenia faktem 
było, że w jednej z aptek w Lotaryngii obsługiwała go kobieta, 
co zapewne odbiegało od znanej mu z własnego kraju rzeczywi-
stości110. Również zmieniająca się kultura kulinarna, w Lotaryngii 
charakteryzująca się „niesamowitą ilością cebuli, której pełna 
była kuchnia naszego karczmarza. Ktoś, kto nieprzyzwyczajony 
był do tego wstrętnego smrodu cebulowego mógł paść zemdlo-
ny”111, musiała się na tyle różnić od bliskiej Grimmowi tradycji, 
że odnotował ten szczegół, stanowiący jedną z kolejnych cech, 
która ukazywała stopniowo zmieniającą się kulturę we Fran-
cji. Innym kryterium, którym Grimm mierzył kulturowe zmiany 
w  niemiecko-francuskim regionie granicznym, była sytuacja

108 Tamże, s. 203.
109 Greenblatt, 1998, s. 25 n.; Chen, 2001, s. 12.
110 Grimm, 1775, t. 1, s. 204; zob. też Certeau, 2001, s. 227.
111 Grimm, 1775, t. 1, s. 205.
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społeczna na wsi i położenie francuskiego chłopa, które w per-
cepcji autora pogarszało się wraz z oddalaniem się od granicy 
na Renie i  podążaniem w  głąb kraju: „nasila się tu wydatnie 
niedostatek wśród mieszkańców, którzy mają się za szczęśliw-
ców, gdy dane jest im nosić czerwoną podwiązkę pod kolanem 
i obszarpany biały surdut”112.

Podróżując przez Lotaryngię, Grimm dostrzega nie tylko 
coraz większą biedę, którą zresztą później zauważa też w innych 
regionach i która powraca wielokrotnie w jego relacji, ale stwier-
dza również zmiany w fi zjonomii ludności wiejskiej: „Od kiedy 
opuściłem Alzację i coraz bardziej oddalałem się od Renu mniej 
mi się podobały rysy twarzy, poza tym postura i proporcje miej-
scowej ludności zdają się być takież same jak w  poprzednim 
kraju. W Lotaryngii spotyka się więcej wieśniaków z czarnymi 
oczami niż z jakimikolwiek innymi”113. 

Fragment ten ukazuje wyraźnie, że dla Grimma nie istnieje 
koncepcja narodowej granicy. Nie przekracza on w  Kehl nad 
Renem linearnej, wyraźnie dzielącej dwa narody czy też teryto-
ria narodowe granicy, lecz porusza się w przestrzeni granicznej, 
w której postrzega odmienności kulturowe na podstawie kon-
kretnych, punktowych różnic. W związku z czym powstaje w jego 
opisie obraz nielinearnej, lecz przestrzennej i punktowej granicy. 

Również inni podróżujący w  okresie przedrewolucyjnym, 
ale także jeszcze w  początkach XIX w., opisywali niemiecko-
-francuski region graniczny jako rozległą przestrzeń. Pochodzący 
z  Karlsruhe profesor gimnazjalny Heinrich Sander wyruszył 
w 1776 r. w podróż do Strasburga przez Rastatt i Kehl, a stam-
tąd do Paryża. Opisywał stan zagospodarowania pól uprawnych, 
dróg, miejscową ludność i wygląd wsi, ich stopniową inność oraz 
regionalne różnice. Wyraźnie odróżniał poszczególne regiony, 
np. Badenię od okolic Hanau. „Badeńskie wsie – jak pisał – 
wyglądają najczęściej smutno i  są katolickie”114. Zauważał, że 
im bardziej zbliżał się do Kehl i Renu, tym gospodarstwa były 
większe i  okazałe. Moment przekraczania granicy opisał bar-
dzo lapidarnie: „Przejeżdża się most na Renie i  płaci wysoką 

112 Tamże, s. 205 n.
113 Tamże, s. 225.
114 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 3.
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opłatę mostową”115. Na temat przekraczania granicy nie miał 
nic więcej do powiedzenia. W dalszej części swej relacji przecho-
dzi bezpośrednio do opisu trzydniowego pobytu w Strasburgu, 
gdzie odwiedził gabinety przyrodnicze, uniwersytet i instytucje 
socjalne. Spostrzeżone różnice w  odniesieniu do własnej kul-
tury opisał m.in. na podstawie kultury jedzenia i picia. „Wśród 
mieszczańskiego stanu – zauważał – picie kawy nie jest jeszcze 
powszechne. Składając popołudniowe wizyty nie dostaje się 
kawy”116. W oczach Sandera różnica w „charakterze narodowym” 
polegała również na tym, że miejscowi, inaczej niż Niemcy, mieli 
zwyczaj ciągle podśpiewywać i gwizdać117. 

Opuściwszy Strasburg, Sander kontynuował podróż w  kie-
runku Paryża przez Alzację, Lotaryngię, Barrois i Szampanię. 
W alzackim regionie granicznym między Phalsbourgiem i Saar-
burgiem oznaką zmieniającej się kultury był dla Sandera język, 
który przechodził od niemieckiego, poprzez różne dialekty, aż do 
francuskiego. „Ku mojemu zdziwieniu – odnotował – słyszałem 
źle po francusku mówiących prostych ludzi, ale za to wyjątkowo 
dobrym niemieckim”118. Język, dialekt oraz sytuacja socjalna 
ludności wiejskiej stanowiły dla Sandera, podobnie jak dla 
Johanna Friedricha Carla Grimma, elementy charakterystyczne 
do opisania niemiecko-francuskiego regionu granicznego i róż-
nic w porównaniu z własnym krajem: „Nie można bez niechęci 
przyglądać się jak wielka jest w tym nader zamożnym kraju bieda, 
niewiedza, ślepota, nieobyczajność i nędza wśród gminu. Led-
wie podróżny się zatrzyma, a już obstępują go dzieci, mężczyźni 
i niewiasty i żebrzą. Pół wsi podąża ku niemu, żeby żebrać”119.

Miasta Lunéville i Nancy są w relacji Sandera ledwie wspo-
mniane. Za „pierwszą ważniejszą miejscowość we właściwej 
Francji” Sander uznał Saint-Dizier w  Szampanii120. W  jego 
oczach między Niemcami a  Francją znajdowała się obszerna 
przestrzeń graniczna z mieszaną, wspólną, niemiecko-francuską 
kulturą, która podlegała bardzo powolnej regionalnej zmianie. 

115 Tamże, s. 4.
116 Tamże, s. 17, zob. też s. 16, 19.
117 Tamże, s. 16.
118 Tamże, s. 21.
119 Tamże.
120 Tamże, s. 23.
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Niemiecko-francuskie pogranicze, którego stopniowo postępu-
jącą odmienność opisywał na podstawie charakterystycznych 
cech, jak język i dialekt, porównań w zakresie sytuacji społecz-
nej, architektury i wyglądu wsi lub na podstawie zmieniającej się 
kultury jedzenia, sięgało w mniemaniu Sandera daleko w głąb 
Francji, aż do Szampanii.

Podobnie jak Grimm, Sander szkicuje nielinearną, prze-
strzenną i  punktową granicę między niemieckim i  francuskim 
obszarem kulturowym. Moment przekraczania granicy państwo-
wej między obu krajami nie miał dla niego najwyraźniej żadnego 
znaczenia i nie był też powodem szczegółowego opisu. Postrzega-
nie granic nadal dotyczyło granicy między prowincją i miastem, 
która dla podróżującego była daleko większą przeszkodą niż 
przemieszczanie się z jednego kraju do drugiego. Sander opisy-
wał, że w Saint-Dizier „dokonywano wnikliwej lustracji podróż-
nych” oraz ich bagażu, zanim przyjezdnym wolno było wejść do 
miasta121. Mimo że na granicy międzynarodowej nad Renem 
obowiązywała kontrola paszportowa i  celna, nie ma w  relacji 
Sandera w ogóle mowy o tego typu procedurze.

Tym samym szlakiem przez Alzację i Lotaryngię poruszała 
się też Marie Sophie von La Roche. Jej relacja ukazuje taki sam 
wzorzec opisu przestrzennie postrzeganej granicy. Podróż pisarki 
w 1785 r. do Paryża i Bordeaux trwała blisko cztery miesiące. 
Jak jej poprzednicy, Grimm i Sander, najpierw udała się przez 
Karlsruhe do Kehl. Opisując okolice miejscowości granicznej, 
zwracała uwagę na biedne zajazdy i brudne izby w gospodach. 
O  momencie wjazdu do Francji przy Kehl nie ma w  jej Jour-
nal einer Reise durch Frankreich nawet wzmianki. Wydaje się, 
że w  jej postrzeganiu moment faktycznego przekroczenia gra-
nicy na Renie w  ogóle nie zaistniał. W  relacji Sophie von La 
Roche występuje również przestrzeń graniczna, którą opisuje 
przy pomocy wariacji różnych charakterystycznych cech kulturo-
wych i odmienności regionalnych, które niewiele się różniły od 
wewnątrzniemieckich opisów z tego okresu. W jej relacji wjazd 
do Francji nie następuje w konkretnym punkcie podróży i nie 
łączy się z linearnym przebiegiem granicy. Pierwszym istotnym 

121 Tamże. Na temat granicy między miastem a  prowincją zob. Mączak 1995, 
s. 118–120.
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kryterium stopniowej zmiany kulturowej był dla Sophie von 
La Roche język. „Nazajutrz zbliżę się do właściwego, starszego, 
francuskiego państwa, albowiem Alzacja przez panujący w niej 
jeszcze język niemiecki ma w  sobie zawsze jeszcze coś ze sta-
rego związku z nami. I nie będzie mogła całkiem stracić pamięci 
o  tym, że niegdyś była niemiecką prowincją, gdyż graniczy ze 
Szwajcarią, Bryzgowią i Palatynatem, gdzie poddani zachowują 
wspólny język”122.

Linearna i explicite narodowa granica między Francją i Niem-
cami nie pojawia się w  jej relacji tam, gdzie faktycznie prze-
biegała granica terytorialno-administracyjna. Tak jak Heinrich 
Sander, Sophie La Roche zbliża się do „właściwego, starszego, 
francuskiego państwa” dopiero wówczas, gdy faktyczna granica 
na Renie jest już daleko za nią. 

Poza językiem postępującą odmienność La Roche odnoto-
wywała, opierając się na zmieniającym się wyglądzie wsi i stylu 
budowania chat wiejskich w okolicach Lunéville i Nancy, o któ-
rych pisała, że są małe, niewygodne i brudnawe. Ponadto zmiany 
następujące wraz z przemieszczaniem się w regionie granicznym 
zauważała na podstawie zmieniającego się ubioru chłopów oraz 
metod uprawy ziemi i gospodarowania na roli. Wydaje się, że prze-
kroczyła ona granicę dopiero wówczas, kiedy wydawało się jej, że 
w momencie opuszczania Lotaryngii i wjeżdżania do Barrois nie 
widzi już nic z „dawnego niemieckiego charakteru narodowego”123. 

Jadąc dalej przez Szampanię i Île-de-France w kierunku Paryża, 
dokonała swego rodzaju etnografi cznej obserwacji i opisała cechy 
różniących się między sobą regionów na podstawie przyzwyczajeń 
żywieniowych, charakterów regionalnych, stylów budownictwa, 
stroju, sytuacji społecznej na wsi czy też dialektów. W obliczu 
tej wielości różnic regionalnych granica niemiecko-francuska 
albo też region graniczny między Bryzgowią, Badenią i Alzacją 
jawił się jako jeden z wielu. Dla podróżniczki z końca XVIII w. 
narodowa granica nie miała jeszcze żadnego znaczenia124.

122 La Roche, 1787, s. 17 n. O języku jako sposobie postrzegania granic i wspól-
noty porozumiewania się według Webera zob. Stark, 1991, s. 39 n.

123 La Roche, 1787, s. 23; Günderode, 1783, t. 1, s. 21–24.
124 Jednym z niewielu podróżników z okresu ok. 1800 r., którzy w swych rela-

cjach w ogóle wymieniali Ren, był Friedrich Rudolf Salzmann. W krótkim akapi-
cie zatytułowanym „Ren jako granica między Niemcami i Francją” określa on co 
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Podróżujący ok. 1800 r., którzy wybierali inne trasy niż tę 
przez Ren i Alzację, także posługiwali się w swych opisach prze-
strzennym i  punktowym wzorcem granicy, nie zaś linearnym 
czy nacechowanym narodowo. Medyk Jacob Christian Gottlieb 
Schaeffer wyruszył w  podróż do Francji w  1787 r., ale wybrał 
trasę północną – przez Kolonię, Düsseldorf, Akwizgran, Liège 
i Flandrię. W kontekście granicy wymienia jedynie, i to tylko en 
passant, Valenciennes jako „miasto graniczne Francji”. Linearna, 
wyraźna granica jako wzorzec postrzegania nie pojawia się ani 
w jego relacjach, ani innych podróżujących do Francji przed lub 
podczas rewolucji125.

Byli także podróżni, którzy wybierali trasę południową przez 
Sabaudię lub też wracali z Włoch przez Turyn i Chambéry w kie-
runku Lyonu. Również i na tych południowych trasach granicę 
opisywano przestrzennie, tak jak w przypadku przekraczania gra-
nicy na moście w Kehl. Johann Georg Fisch w swej relacji zatytu-
łowanej Reise durch die südlichen Provinzen von Frankreich pod-
kreślał zaznaczającą się zmianę w miarę zbliżania się do granicy 
Księstwa Sabaudii z Francją. Zauważał nieco odmienne regio-
nalnie położenie chłopów, zmieniający się wygląd wsi i miast126. 
Podróżujący od strony Turynu Christoph Friedrich Heinrich Lin-
demann porównywał w regionie granicznym między Piemontem, 
Sabaudią i Delfi natem położenie wieśniaków, wyposażenie poli-
cji, stan dróg i „poziom rozwoju uprawy ziemi”127. Linia graniczna, 
np. w postaci mostu, nie ogrywała również i tu żadnej roli, i to 
tak dalece, że porównując opisy granicy niemiecko-francuskiej 
na Renie oraz włosko-francuskiej, trudno dopatrzyć się różnic. 

Przedstawione przykłady ilustrują, że różnice między obsza-
rami granicznymi były w okresie przedrewolucyjnym i do początku 

prawda tę rzekę explicite jako granicę, ale jedynie dlatego, że krótko odnosi się do 
kwestii prawa własności do wysp na Renie oraz do faktu, że miasto Strasburg jest 
odpowiedzialne za utrzymanie i naprawy mostu na Renie. W opisie regionu i różnic 
między Alzacją i  Górną Alzacją posługuje się wzorcem regionalnej, nielinearnej 
przestrzeni granicznej; Salzmann, 1780, s. 34–44, 52–63; Eggers, 1801–1803, t. 2, 
s. 14–25.

125 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 20. Zob. też podróżujących podczas i po rewolucji: 
Forster, 1793–1794, s. 170–178; Kerner, 1797–1798, t. 3, s. 76–79; Rebmann, 1797–
–1798, s. 131–145; Droysen, 1802, s. 156. W odniesieniu do trasy Moguncja – Metz 
zob. Campe, 1804, s. 162–172, 185, 193 n. 

126 Fisch, 1790, s. 5 n.; Brun, 1799–1801, s. 160 n.
127 Lindemann, 1784, s. 56 n.
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XIX w. przedstawiane jako stopniowo następujące zmiany i opi-
sywane raczej z perspektywy etnologicznej128. Zarówno własne, 
jak i obce obszary kulturowe były postrzegane w formie hetero-
genicznej, w rozróżnieniu na regiony – z jednej strony Badenię, 
Palatynat, Bryzgowię, z drugiej zaś Alzację, Lotaryngię, Szampa-
nię. W opisach niemiecko-francuskiego regionu przygranicznego 
istotną rolę odegrało wiele cech, które w postrzeganiu podróżują-
cych wyznaczały kulturowe różnice. Należały do nich opisy natu-
ralnych i topografi cznych uwarunkowań – nierzadko wynikające 
z fi zjokratycznego spojrzenia na kraj i stan uprawianego tamże 
rolnictwa, architekturę i styl budownictwa, kulturę kulinarną – 
a także odmiennych stosunków społecznych na wsi, obyczajów, 
stroju, języka i dialektów albo też z fi zjonomii miejscowej lud-
ności. Cechy te, charakterystyczne jako znaki kulturowe, służyły 
podróżnym do porównania i opisania zarówno zmian i różnic, 
jak też paralel i  podobieństw w  stosunku do własnej kultury. 
W  przeciwieństwie do poszczególnych, rozróżnialnych między 
sobą regionów, narodowa granica między Niemcami i Francją nie 
odgrywała w opisach podróżniczych do ok. 1820 r. żadnej roli129. 

Wyznanie jako jeden z  wyznaczników regionalnych różnic 
i dostrzegalnych granic nie odgrywało w opisach niemiecko-fran-
cuskiego pogranicza niemal żadnej roli, choć można byłoby się 
tego spodziewać, zważywszy, że największą grupę wśród podró-
żujących stanowili protestanci. Spośród wymienionych podróż-
ników, którzy odwiedzili Francję, jednie Christoph Lindemann, 
przekroczywszy granicę pod Chambéry, wyrażał się negatywnie 
o  roli Kościoła we Francji i  ukazał katolicyzm w  zdecydowa-
nie niekorzystnym świetle130. Poza tym czynnik wyznaniowy jest 
praktycznie nieobecny.

Taki stan rzeczy należy uznać za znamienny, zwłaszcza że 
przynależność wyznaniowa była w  okresie nowożytnym, a  już 
na pewno w niemieckim obszarze kulturowym, istotnym wzor-
cem wewnątrzspołecznego postrzegania granic131. W  relacjach 
 niemieckich podróżników, którzy począwszy od lat 60. XVIII w. 

128 Fuchs, Berg, 1993, s. 48 n. Na temat różnicy między opisem podróżniczym 
a etnografi ą zob. Clifford, 1986, s. 6.

129 Schmale, 2001, s. 173–182.
130 Lindemann, 1784, s. 60 n.
131 François, 1993; Neutsch, 1986.
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coraz częściej podróżowali po własnym obszarze kulturowym 
i opisali swego rodzaju etnografi ę Niemiec, aspekt wyznaniowej 
przynależności nie odgrywał istotnej roli. Miarodajnym przy-
kładem może być wspominany już wcześniej Heinrich Sander, 
który en passant pisał o katolickim wyglądzie wsi132. W wymiarze 
wewnątrzniemieckim, zwłaszcza że mieszczańskimi podróżni-
kami były głównie osoby, których pochodzenie, miejsce zamiesz-
kania lub wykształcenie plasowało w środowisku będącym pod 
wpływem północnoniemieckiego oświecenia, różnica między 
protestantyzmem a  katolicyzmem stanowiła nie tylko granicę 
wyznaniową. Często poprzez religię manifestowała się jedno-
cześnie społeczna bądź epokowa granica między nowoczesnością 
(protestantyzmem) a  katolicyzmem, który – pojmowany jako 
kategoria normatywna – traktowany był jako wsteczny czy też 
zacofany. W takim też duchu wypowiadał się Friedrich Nicolai 
w swym opisie zatytułowanym Reise durch Deutschland und die 
Schweiz im Jahre 1781, przeciwstawiając luterański etos pracy 
lenistwu i marnowaniu czasu właściwym katolicyzmowi133. Jed-
nak w postrzeganiu różnic w regionie przygranicznym sąsiadują-
cych ze sobą Niemiec i Francji przeciwieństwa wyznaniowe nie 
odgrywały znaczącej roli. Opozycja ta nabrała znaczenia dopiero 
w opisach późniejszych podróży w obrębie własnego kraju. 

Otwarta przestrzeń i etnologia drugiej strony

Wzorzec przestrzennego i  punktowego, a  nie linearnego 
postrzegania granicy obowiązywał do ok. 1820 r. i nie dotyczył 
wyłącznie niemiecko-francuskiego pogranicza, lecz – co widać 
w  perspektywie komparatystycznej – również innych rubieży, 
w tym także niemiecko-polskich. 

Johann Bernoulli, matematyk i  astronom, podróżował 
w  latach 70. XVIII w. dwukrotnie z Berlina do Polski i Rosji. 
Podczas pierwszej podróży w 1777 r. jego droga wiodła z Berlina 

132 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 3; Schmidt, 1996, s. 405–411; Kaschuba, 1995, 
s. 125.

133 Nicolai, 1783–1795, t. 1, s. 108–113, t. 2, s. 358–362, t. 5, s. 46–53; Neue 
 Quartalsschrift, 1786–1792, t. 1 s. 125 n., t. 2, s. 95–107; Pilati de Tassulo, 1778, 
s. 82 n.; 87 n. Mniej schematycznie niż Nicolai, za to nawiązując do kwestii stricte 
religijnych: Riesbeck, 1783, t. 2, s. 372 n. Na temat religii i wyznania jako wzorca 
postrzegania i odgraniczania się zob. II.3, III.3.
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przez Szczecin na Pomorze i  do Gdańska. Jej powodem było 
zaproszenie wystosowane przez pruskiego ministra wojny Ottona 
Christopha hrabiego von Podewilsa do towarzyszenia mu pod-
czas letniej podróży do jego dóbr na Pomorzu. Druga, dłuższa 
podróż, podjęta rok później, biegła ponownie z Berlina do Gdań-
ska, ale tym razem dalej, do Petersburga i Moskwy. W drodze 
powrotnej Bernoulli wybrał szlak przez Rygę i Mitawę do War-
szawy, a potem do Berlina. Opisał swą podróż niezwykle szcze-
gółowo, z podaniem przebytych mil, szczegółami topografi cznymi 
i opisami przyrody. Relację wzbogacił ponadto dygresjami histo-
rycznymi pochodzącymi z innych opisów i źródeł. Obie podróże 
wiodły przez Pomorze, potem wzdłuż wybrzeża bałtyckiego przez 
Prusy Królewskie, które po pierwszym rozbiorze Polski należały 
jako Prusy Zachodnie do rządzonych przez Hohenzollernów 
Brandenburgii i Prus134. Podobnie jak w  relacjach opisujących 
granicę z  Francją, Bernoulli nie eksponuje jednoznacznego 
momentu przekroczenia granicy między Prusami i Polską oraz 
między Polską i Rosją. Dotyczy to również drogi powrotnej. On 
również nie posługiwał się bowiem kategorią linearnie przebiega-
jącej granicy narodowej, lecz wzorcem sukcesywnie zmieniającej 
się kultury, odmiennej w poszczególnych regionach. 

Jednym z regionów granicznych czy też wyczuwalnej zmiany 
kulturowej – co można by porównać z opisami między Badenią 
i  Alzacją – były w  oczach Bernoullego Kaszuby. Przebywając 
w majątku Podewilsa, leżącym na zachód od Gdańska, Bernoulli 
zauważał z etnologiczną wrażliwością przemieszanie miejscowej 
ludności – Polaków, Kaszubów, Pomorzan i niemieckich kolo-
nistów, którzy wykazywali sobie właściwe cechy. Przy czym opis 
owych różnic i podobieństw opierał na obyczajach, zwyczajach, 
stroju i  języku135. Pobyt na włościach Podewila stwarzał oka-
zję do uczestniczenia w  wiejskich uroczystościach i  świętach, 
co umożliwiło mu studia nad zwyczajami wiejskiej ludności 
kaszubskiej i porównania ich ze zwyczajami chłopów pomorskich

134 Na temat pierwszego rozbioru Polski zob. Łukowski, 1999, s. 52–81; Łu-
kowski, 1991, s. 203–211; Müller, 1984; nt. Prus Królewskich zob. Friedrich, 2000. 

135 O literaturze podróżniczej i etnologii zob. Fuchs, Berg, 1993, s. 25; Burguière, 
2000; Harbsmeier, 1994; o  typologicznej różnicy w opisach etnografi cznych i  tek-
stach podróżniczych zob. Clifford, Marcus, 1986, s. 6; Kaschuba, 1999, s. 311 n.; 
nt. opisu etnografi cznego zob. Laplantine, 1996.
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i polskich. Sposób tańczenia, zauważał, wydaje się „dość podobny 
do polskiego. W  podobny sposób tańczą pomorscy chłopi we 
wspominanych wcześniej dobrach hrabiego, co mogłem zoba-
czyć w poprzednią niedzielę na podobnym balu”136. Do kultury 
świętowania należały także obrzędy weselne Kaszubów, które 
Bernoulli szczegółowo opisał. Szczególną uwagę zwrócił na 
fakt, że Kaszubi „przekładają swe uroczystości na jeden dzień, 
najczęściej na dzień św. Dionizego”137. Powodem tego jest, 
jak zauważał, fakt, że jeden kościół przypada na kilka wsi, np. 
czternaście wsi należy do parafi i w Główczycach. Poza różnicami 
w zwyczajach i obyczajach Bernoulli zaobserwował regionalne 
różnice w  sposobie ubierania się i  strojach ludowych, o  czym 
wielokrotnie pisał w swej relacji. „Wśród kaszubskiej ludności 
chłopskiej wyróżnia się dobry wygląd mężczyzn, którzy ubierają 
się prosto jak pomorscy. Kobiety natomiast różnią się zarówno 
od mieszkających wśród nich kolonistów, jak i pomorskich sąsia-
dów skromnością i szczególnym, choć dosyć prostym strojem”138.

Również język i  dialekt były dla niego cechami charakte-
rystycznymi, przydatnymi do opisu zachodzących stopniowo 
w regionie przygranicznym zmian kulturowych. Język kaszubski 
uznawał za „zepsuty dialekt słowiański”139, którego sąsiadujący 
Polacy niemal nie rozumieli, natomiast Kaszubi nie mieli żad-
nych problemów ze zrozumieniem języka polskiego.

Podczas swej drugiej podróży Bernoulli przekroczył polsko-
-pruską granicę państwową pod Gorzowem Wielkopolskim, 
w drodze z Warszawy przez Poznań do Berlina. W relacji odno-
tował: „18 października nad ranem będąc w połowie drogi przed 
kolejną stacją jechałem przez wielki las, a po nim do ostatniej 
polskiej wsi. Gdy tylko znalazłem się za granicą, ujrzałem lepszą 
kulturę ziemi i liczebniejszą ludność. Pół mili za Drezdenkiem 
jechałem przez niezwykle długą wieś z niezliczonymi rozrzuco-
nymi domami, czego nie było ani przedtem, ani potem”140.

Podróżny wspomina co prawda explicite narodową granicę, 
ale w jego postrzeganiu nie odgrywa ona w dalszej części opisu 

136 Bernoulli, 1779–1780, t. 1, s. 136.
137 Tamże, s. 138.
138 Tamże, s. 136 n.
139 Tamże, s. 139. 
140 Tamże, t. 6, s. 294.
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żadnej roli. Wymienione tu znaki kulturowe, które posłużyły mu 
do opisania regionu granicznego i które sam określił jako „lep-
szą kulturę”, odnosiły się do wyglądu, architektury i struktury 
wsi oraz stanu rolnictwa. Autor rejestrował, jak się stopniowo 
zmieniają i różnią regionalnie. W Gorzowie Wielkopolskim, mie-
ście mającym ok. 6 tys. mieszkańców, zauważył, że jest w nim 
znacznie więcej „różnych pięknych kamienic mieszczańskich” 
niż to miało miejsce zazwyczaj w polskich miastach141. Również 
wzrost gęstości zabudowy osad i  zaludnienia odnotował jako 
cechę regionalną różniącą Polskę od Brandenburgii. Przejście 
z  jednego terytorium państwowego do drugiego nie oznaczało 
dla niego gwałtownej, naznaczonej narodowymi różnicami gra-
nicy, lecz stopniowo i regionalnie następujące zmiany, co przypo-
mina ówczesne opisy granicy Niemiec z Francją. Brak jest w tym 
niezwykle szczegółowym opisie konkretnego momentu przekro-
czenia granicy, mimo że istniały granice państwowe i kontrole 
paszportowe, co zresztą Bernoulli opisał przy okazji przejazdu 
z Polski i Litwy do Rosji, między Mitawą a Rygą. Wspomniał też 
„wnikliwą kontrolę”, której musiał się chcąc nie chcąc poddać 
przy przekraczaniu granicy. Mimo faktycznie istniejących granic 
niemal żadnej roli nie ogrywały takie kategorie jak naród lub 
etniczność czy też kwestia przynależności narodowej i państwo-
wej terytoriów Rzeczypospolitej wcielonych do Prus. Taki sposób 
postrzegania granic utrzymał się w  opisach podróżniczych do 
wczesnego XIX w.142

Fakt, że tego rodzaju kategorie nie były w  oczach ówcze-
snych podróżujących decydujące, ukazuje opis Johanna Chri-
stiana Ficka. Kiedy Fick, profesor z Erlanger, jesienią 1806 r., 
a  zatem ponad trzydzieści lat po pierwszym rozbiorze Polski, 
przybył z Pomorza pod „granicę Prus Zachodnich”, odnotował: 
„Pozostawiwszy za sobą pola i  niwy mojej niemieckiej ojczy-
zny, znalazłem się w kraju należącym do państwa pruskiego, dla 
mnie [...] wcale a wcale nieprzyjemnym”143. Wielokrotne użycie 
określeń „ojczyzna” i „granica Germanii”, którymi autor posłu-
żył się na określenie opuszczonych właśnie terenów, wskazuje

141 Tamże, s. 296.
142 Tamże, t. 3, s. 254 n.; Zernack, 1990, s. 147 n.
143 Fick, 1807, s. 147. 
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na powolną przemianę następującą w  opisywaniu granicy 
i regionu. Jednak Fick daleki był od tego, żeby widzieć w Pru-
sach Zachodnich narodowe terytorium. Przeciwnie, miał raczej 
poczucie bycia „na obczyźnie” i opisywał granicę w miejscu, gdzie 
od rozbioru w 1772 r. już jej nie było, przynajmniej nie w sen-
sie terytorialno-państwowym i narodowym. Mimo dosłownego 
użycia pojęcia „granica” odnajdujemy, podobnie jak w  innych 
opisach z tego czasu, wzorzec przestrzeni nacechowanej różni-
cami regionalnymi. Autor podkreśla, że słyszy „jeszcze ten sam 
język” i zauważa „te same zwyczaje i obyczaje”. Przynależność 
do Prus Zachodnich jako explicite integralnej części składowej 
Niemiec nie odgrywa u Ficka jeszcze żadnej roli. Istotnym dla 
niego faktem jest jedynie to, że „jako obywatel pruski [znajdował 
się] pod ochroną tego samego sprawiedliwego rządu doskona-
łego prawa”144.

Po Polsce podróżowali niemieckojęzyczni goście nie tylko 
z Rzeszy i nie tylko z zachodu na wschód. Nie mniej znaczącą 
grupę wśród podróżników opisujących Polskę ok. 1800 r. stano-
wili posługujący się niemieckim mieszkańcy wybrzeża bałtyckiego 
– od Pomorza po Kurlandię i Infl anty. Jednym z nich był Joachim 
Christoph Friedrich Schulz, który w latach 90. XVIII w. przemie-
rzał Polskę. Schulz, profesor historii, podróżował z Rygi przez 
kurlandzką Mitawę na Litwę i do Polski. Krajobraz pod Mitawą 
opisywał jako pośredni między „wrzosowiskami” i „lasami igla-
stymi”, dodając też wielokrotnie, że krajobraz ten jest „bardzo 
nudny”. „Na szczęście infl anccy woźnice dyliżansów pocztowych 
jadą tak prędko – pisał, podkreślając brak zachwytu tym kra-
jobrazem – że ma się tę odludną okolicę szybko za sobą”145. 
Kolejny odcinek drogi, do Kałm na granicy z Litwą, opisywany 
został jako „najżyźniejsze ziemie Kurlandii”. W Kałm znajdował 
się „szlaban Kurlandii”146, który oddzielał księstwo od Litwy, czyli 
od polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. „Kiedy półtora roku temu 
podążałem tą samą drogą, przeszukano mnie gruntownie mimo 

144 Tamże. Na temat przemian w odniesieniu do kwestii narodowej przynależ-
ności dawnych polskich ziem zob. II.3. 

145 Schulz, 1996, s. 9.
146 Tamże. Na temat statusu dawnych polskich lenn w Kurlandii, która od 1730 r. 

była de facto pod wpływem Rosji i po trzecim rozbiorze Polski została de jure wcie-
lona do Cesarstwa Rosyjskiego zob. Mühlen, 1994, s. 259–264. 
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niezgorszego napiwku. Prawdopodobnie dlatego, że urzędnicy 
celni nie mogli tego bezkarnie zaniechać. Tym razem za połowę 
owego napiwku spojrzano jedynie do mojego kufra podróżnego 
nie ruszając jego zawartości”147. Schulz wiązał tę zmianę z doko-
nującymi się od początku lat 90. politycznymi przemianami. Od 
jego pierwszej podróży w  1791 r., którą odbył jako wysłannik 
miasta Mitawy na Sejm Wielki, a  kolejną podróżą w  1793 r., 
która powiodła go do południowego Tyrolu, minęło ponad pół-
tora roku. Już w  dwa lata po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja, 
będącej apogeum wysiłków reformatorskich podejmowanych 
za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, po drugim 
rozbiorze, w  1793 r., Polska stała się państwem kadłubowym, 
praktycznie niezdolnym do zachowania niepodległości148. Schulz 
był zdania, że to właśnie było powodem, że w owym czasie nikt 
już nie był w stanie kontrolować sytuacji na granicy. „Władze 
w państwie polskim [są] w części sparaliżowane, częściowo roz-
bite”, pisał, dodając, że nie stworzono jeszcze nowego ładu149. 

Granicę kurlandzko-litewską Schulz opisywał przy pomocy 
tych samych różnicujących cech kulturowych stosowanych do 
scharakteryzowania regionu granicznego, którymi posługiwali 
się inni podróżnicy w odniesieniu do Badenii i Alzacji, Pomorza 
i Prus Zachodnich czy Śląska i Małopolski. Jako pierwsze uwagę 
jego zwróciły: odmienność religijna i zmieniająca się struktura 
wsi. „Obrazy Chrystusa zapowiadają rzymskokatolickie wyzna-
nie, kształt wsi inny, porządek społeczny, język inny naród, jego 
wygląd całkiem inny charakter, organizacja poczty i  jej służby 
miały całkiem inny sposób uprawiania interesów”150.

Poza zmianą z  wyznania protestanckiego w  Kurlandii na 
wiarę katolicką na Litwie ważny dla autora był zmieniający 
się stopniowo obraz wsi i  ich „porządek społeczny”151. Jako 

147 Schulz, 1996, s. 10.
148 Schulz podjął tę podróż dwukrotnie. Po raz pierwszy we wrześniu 1791 – 

czerwcu 1792 r. jako poseł na sejm miasta Mitawy. W 1793 r. udał się w kolejną 
podróż, tym razem w celach kuracyjnych do Bozen (Bolzano). W wydanych później 
Reise eines Liefl änders datował początek tej podróży na kwiecień 1793 r., gdyż pobyt 
w Polsce jako mitawski poseł z lat 1791–1792 wplótł do dłuższej relacji podróży do 
Bozen; zob. tamże, s. 350; Davies, 1981–1982, t. 1, s. 526 n., 537–542.

149 Schulz, 1996, s. 10.
150 Tamże.
151 Tamże, s. 12; o religii zob. Thaden, 1984, s. 96.
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kolejną istotną zmianę Schulz wymienia przejście na język 
litewski. Jednocześnie, podobnie jak podróżujący w tym samym 
czasie do Francji, autor podkreśla regionalne różnice w odnie-
sieniu do ludności wiejskiej i  opisuje jej domniemane cechy 
charakteru. Zwraca również uwagę na zmianę w  sposobie 
ubierania się i  wyglądzie ludności. Ponadto zauważa po stro-
nie litewskiej inny niż w  Kurlandii sposób podejścia do pracy 
i jej wykonywania152.

Poza wyżej wspomnianymi kategoriami opisu regionu przy-
granicznego – wyznanie, struktura wsi, język, cechy narodowe 
i  etos pracy – najistotniejsza była odmienna sytuacja ekono-
miczna i wynikająca z niej różnica cywilizacyjna w porównaniu 
z Kurlandią. „Kurlandzki woźnica był dobrze ubrany, jego konie 
były duże i  silne. Litewscy woźnice natomiast mieli na sobie 
kapotę niczym stary habit kapucyński, byli bosi, a łokcie wyzie-
rały przez przetarte sukno, albo raczej przez wełniany drelich 
lub też zgrzebną koszulę. Kurlandzki woźnica miał zwyczajowy, 
duży róg, litewski mały, na którym mógł co najwyżej szpetnie 
popiskiwać. Kurlandzki woźnica oszczędzał swe konie, litewski 
gnał bez litości swe małe kanciaste kuce. Galop był normal-
nym tempem, kłus odpoczynkiem. I wreszcie kurlandzki woź-
nica pocztowy był uprzejmy zawsze i  wszędzie, gdzie było to 
konieczne, litewski, gdy tylko spostrzegł, że nadchodzę, stał już 
na sto kroków ode mnie z gołą głową, a zbliżając się chylił kark. 
Z dziesięciu polskich groszy był tak zadowolony jak kurlandzki 
z sześćdziesięciu. Uprzęż i konie były tak nędzne jak cały ten 
widok”153. Opis litewskiego woźnicy pocztowego przedstawiony 
w formie porównawczo-kontrastującej z kurlandzkim symboli-
zuje zaobserwowaną przez Schulza coraz większą biedę panującą 
po polsko-litewskiej stronie, o czym zresztą wielokrotnie jeszcze 
pisał, relacjonując dalszą podróży154. Tej różnicy w społecznym 
położeniu ludności wiejskiej towarzyszyła przepaść cywilizacyjna. 

152 Podobnie: Rhode, 1798, t. 1, s. 58 n. Region ten był tradycyjnie zamieszkały 
przez ludność heterogeniczną. W  większych miastach była głównie ludność nie-
mieckojęzyczna, w regionach wiejskich Polacy, Litwini i Białorusini. Ponadto licznie 
występowała też ludność żydowska, która prowadziła też wiele zajazdów. Na temat 
grup etnicznych zob. Thaden, 1984, s. 32–55, 63–81, zwł. s. 32, 52, 65.

153 Schulz, 1996, s. 10.
154 Tamże, s. 22 n., 33; Gottlieb, 1799, s. 3.
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Znajduje to wyraz w poziomie ogłady, w sposobie obchodzenia 
się z końmi oraz w tym, że litewski woźnica był bosy. 

Schulz w swym opisie prezentował typowy dla XVIII i począt-
ków XIX w. zbiór kulturowych cech, które w tym czasie charak-
teryzowały postrzeganie granic lub regionów przygranicznych. 
Choć z pewnością chodziło o podkreślenie przy przekraczaniu 
granicy z Kurlandii do litewskiej części Rzeczypospolitej ude-
rzającego przeciwieństwa, to jednak przejście to opisane zostało 
przez warianty kulturowe, które można określić jako odczyty-
wanie i  porównywanie polimorfi cznych, kulturowych znaków 
służących do ukazania stopniowych zmian zachodzących na sze-
rokich przestrzeniach przygranicznych. Przy czym tak Schulz, jak 
i Agnes Sophie Schwarz oraz Johann Friedrich Abegg, podró-
żujący wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego, Johann Christoph 
Hornuff podczas podróży z  Torunia przez Poznań do Sakso-
nii, Johann Bernoulli na Kaszubach i na zachód od Poznania 
czy też Johann Joseph Kausch na granicy Śląska i Małopolski, 
wszyscy odnosili się do tych samych cech kulturowych, które 
w niewielkim stopniu różniły się od tych na granicy niemiecko-
-francuskiej155. 

Jeśli czegoś brakowało, zarówno na tej liście cech, jak i w opi-
sach granicy niemiecko-francuskiej do ok. 1820 r., to kategorii 
narodowej. W przypadku Schulza czy Schwarz – oboje uwarun-
kowani byli niemieckojęzycznością, miejską i protestancką per-
spektywą – decydujący wpływ na postrzeganie różnic w regio-
nach przygranicznych miały takie kategorie jak mieszczańskość, 
wyznanie, kulturowe i  cywilizacyjne różnice między miastem 
a wsią oraz tożsamość regionalna czy też samookreślanie się jako 
I nfl antczyk i Kurlandka. Oboje mogą być traktowani jako repre-
zentatywni przedstawiciele badanej tu zarówno społecznie, jak 
i kulturowo stosunkowo homogenicznej grupy podróżujących156.

Podobnie jak podróżujący ok. 1800 r. do Francji tak też 
odwiedzający Polskę przemierzali przestrzeń bez wyraźnej, line-
arnej granicy. Podróżowano przez obszary, gdzie aż do początku 

155 Kausch, 1793, t. 2, s. 100–104; Schwarz, 1791, s. 37; Abegg, 1987; Hornuff, 
1790, s. 16–37. Na temat Śląska jako niemiecko-polskiego pogranicza zob. też 
Schummel, 1792; Ulrich, 1779–1781, t. 1, s. 460.

156 Regionalna tożsamość dochodzi do głosu u  bardzo wielu podróżujących. 
U Sophie Schwarz np. już w samym tytule relacji; Schwarz, 1791. 
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XIX w. granice narodowe nie odgrywały w postrzeganiu podróż-
nych żadnej roli. Równie rzadko pojawiają się w relacjach opisy, 
które w  sposób normatywny oceniałyby lub hierarchizowały 
kultury narodowe. Mniej więcej do 20.–30. XIX w. dominował 
dyskurs podróżniczy w  znacznej mierze niewartościującego, 
w  wielu przypadkach niemal etnologicznego opisu, w  którym 
nie było miejsca na narodowe granice jako symbol zbiorowych 
antagonizmów i tożsamości157. Do tego momentu nie istniały we 
wzorcach opisu istotne różnice między podróżującymi do Francji 
i Polski, mimo że faktyczna historia obu granic, ich przesunięć 
i  różna typologia – po jednej stronie granica defensywna, po 
drugie ekspansywna – była całkowicie odmienna. Nie śledząc na 
mapie przebiegu tras poszczególnych podróży, można by opisy 
zachodniej granicy z  Francją i  wschodniej z  Polską potrakto-
wać pod względem ich regionalnych cech kulturowych niemal 
wymiennie. W  tych wzorcach postrzegania kwestia terytorial-
nej czy też narodowo-państwowej przynależności określonych 
obszarów i tożsamości narodowej grup ludności nie odgrywała 
w  opisach podróżniczych znaczącej roli. Dotyczy to zarówno 
Francji okresu rewolucji i zdobytych przez Napoleona ziem na 
terytorium upadłego w 1806 r. Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego158, jak i ziem polskich, które zostały wcie-
lone do Prus w wyniku rozbiorów Polski. 

Wyodrębnienie narodu – historia, terytorium i pamięć

Przełom w postrzeganiu granic nastąpił po stronie niemiecko-
-francuskiej po wojnach napoleońskich. Oznaczało to jedno-
cześnie inny kierunek rozwoju dotąd niemal pokrywających 
się wzorców opisu niemiecko-francuskich i niemiecko-polskich 
przestrzeni przygranicznych. Paradygmaty tego rozwoju zawiera 
cytowany na początku rozdziału fragment relacji hamburczyka, 
Johanna Daniela Mutzenbechera. Jego ciągnący się przez kilka 
stron szczegółowy opis Renu jako granicy narodowej i symbolu, „za 
którego brzegami tęskni każde Niemieckie [sic!] serce”, jego reto-
ryka „ojczystych krain”, „zemsty” i „ojczyzny”, jego dychotomia

157 Osterhammel, 1998, s. 54, 68.
158 Na temat Francji w  okresie okupacji zob. Campe, 1804; Droysen, 1802; 

Eggers, 1801–1803, t. 4; Klebe, 1801.
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explicite niemiecko-francuskiego przeciwieństwa były ok. 1820 r. 
pewnym novum159. Jednak od tego czasu podróżujący sięgali nie-
rzadko po tego rodzaju metafory i wzorce opisu, aby dać wyraz 
swym emocjom odczuwanym przy wjeździe do Francji i przekra-
czaniu granicy, którą wówczas coraz częściej symbolizował Ren. 
W  krótkim czasie stał się on symbolem Niemiec, niemieckiej 
wolności i linearną, narodową granicą, która wyznaczała naro-
dowo-państwowe terytorium.

Kilka lat po Mutzenbecherze tą samą trasą podróżował Got-
thilf Heinrich von Schubert. Będąc pod Kehl nad Renem, pisał 
o „ojcu Renie”160. Szczegółowo opisał, z jaką dokładnością fran-
cuscy „żołnierze przygranicza” przeszukiwali podróżnych. Ren 
wyznaczał w oczach Schuberta bardzo wyraźną granicę. Mimo 
tej linearności w jego relacjach, powstałych w latach 20. XIX w., 
widać jeszcze ślady dawnego sposobu postrzegania rozległych 
przestrzeni przygranicznych i płynnego przechodzenia jednych 
w drugie. Podobnie jak jego poprzednicy z okresu przedrewolu-
cyjnego, opisywał Alzację jako region mieszany językowo i kultu-
rowo161. Dopiero minąwszy Besançon, we Franche-Comté, miał 
wrażenie, że wreszcie dotarł do Francji. „W Arbois zrobiło się 
człowiekowi po raz pierwszy podczas całej podróży tak nadzwy-
czajnie obco i zagranicznie na duszy, że oto wreszcie było się 
na zewnątrz, że jest się w całkiem innym kraju, i to dość daleko 
od domu”162.

Przy przejściu od punktowego, przestrzennego i regionalnego 
do linearnego, narodowego paradygmatu postrzegania granicy 
nie można wskazać jednoznacznej cezury. Był to raczej proces 
zachodzący w latach 30. i 40. XIX w., kiedy w debacie publicz-
nej coraz wyraźniej obecne były kwestie narodowe, narodowej 
jedności i  granic. W  ciągu kilku lat po opublikowaniu relacji 
Schuberta dokonała się ostateczna metamorfoza – granica uzy-
skała ewidentnie charakter narodowy. Ida Hahn-Hahn mówiła 
w odniesieniu do Renu podczas swej podróży w latach 1841–1842 
o „poczuciu ojczyzny” i „wielkości”. „Ach ten Ren! Cóż mają 
wobec niego do powiedzenia inne rzeki, Sekwana, Garonna, 

159 Mutzenbecher, 1822, s. 88–92.
160 Schubert, 1827, t. 1, s. 16.
161 Tamże, s. 17 n.
162 Tamże, s. 30; Spazier, 1835, s. 219–224.



214

Nie Zachód, nie Wschód

Tag? One przecie są jedynie małymi, podrzędnymi siłami, ale nie 
potęgą tej miary, co Ren. Istnieją rzeki reprezentujące w historii 
całe wieki, narody i  idee”163. Do takich w oczach Hahn-Hahn 
należał w pierwszym rzędzie Ren. Po krótkim ekskursie na temat 
historycznego znaczenia innych rzek – autorka wymieniła Tybr, 
Nil i  Jordan – powróciła do kwestii Renu. „Oto jest Ren, ta 
bohaterska rzeka! Przez nią narody nie przechodzą inaczej jak 
z wyciągniętym mieczem, podczas gdy na jego brzegach, jak pod 
osłoną tarczy bohatera, toczy się życie w wolności, bezpieczeń-
stwie i bujności. Jak brzmią strumienie, jak dźwięczą pieśni, jak 
szepczą pieśni, jak szepczą legendy, jak zgrzytają bronie, i jak on 
temu się ufnie przysłuchuje, tak przydając odwagi nieustannie 
mruczy pomiędzy jego słowo: bądźcie silne, moje dzieci, bądź-
cie silne! Lgnę do serca Renu – inaczej nigdy się do niego nie 
zbliżam. Przy nim jestem w domu”164.

Opis Renu jako granicy Idy Hahn-Hahn jest wyczerpujący, 
naładowany emocjonalnie symbolicznie i historycznie. Autorka 
była niewątpliwie pod wrażeniem aktualnych wydarzeń, poli-
tycznych i publicystycznych debat, które zaznaczyły się wyraźnie 
u Johanna Daniela Mutzenbechera, jeśli porównać jego opisy 
z 1819 i 1840 r. Wojny napoleońskie wryły się w pamięć podró-
żujących w formie „dobytego miecza” i były nieustannie łączone 
z Renem165.

Kiedy Ida Hahn-Hahn, powróciwszy z podróży, spisywała swą 
relację, była niewątpliwie pod wrażeniem załamania, do którego 
doszło na Wschodzie, a który przyczynił się w stosunkach między 
sąsiadami, Niemcami i Francją, do kryzysu nad Renem w 1840 r. 
Żądanie rządu francuskiego pod kierunkiem Adolphe’a Thiersa 
unieważnienia traktatu z  1815 r. i  rekompensaty terytorialnej 
nad Renem za dyplomatyczne niepowodzenia Francji na Bli-
skim Wschodzie spowodowało przełom w  historii niemieckiej 
świadomości narodowej i pociągnęło za sobą falę narodowego 
entuzjazmu. W tym samym czasie powstał Deutschlandlied Augu-
sta Heinricha Hoffmanna von Fallerslebena, Wacht am Rhein 
Maxa Schneckenburgera i Rheinlied Nikolausa Beckera, bodaj 

163 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 3 n.
164 Tamże, s. 5.
165 Mayeur, 1997, s. 1152; Jeismann, 1992, s. 51–58; Czarnowski, 2001, s. 491 n.; 

Wülfi ng, 1996.
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najsłynniejsze wiersze wśród powstałych wówczas poezji i pie-
śni poświęconych Renowi166. Wszyscy ci autorzy nawiązywali do 
opublikowanego przez Ernsta Moritza Arndta w  1813 r. pod-
czas wojny przeciwko napoleońskiej Francji dzieła zatytułowa-
nego Der Rhein, Teutschlands Strom, nicht Teutschlands Grenze. 
W relacji Idy Hahn-Hahn oba te zdarzenia zbiegają się, albo-
wiem autorka wypowiada się bezpośrednio na temat Rheinlied 
Beckera i jego okresowej popularności. Hahn-Hahn zauważała 
co prawda, że ta pieśń wyszła z czasem z mody, ale poruszona, 
stojąc nad brzegiem Renu, kazała „młodemu biednemu gitarzy-
ście zagrać i zaśpiewać” tę pieśń167. 

Kryzys reński rozbudził uczucia patriotyczne w obu krajach, 
a w Niemczech falę zachwytu nad Renem, który był odpowiedzią, 
choć dość późną, na formułowaną od czasu rewolucji francuską 
doktrynę „naturalnej granicy”. Na odzew z  francuskiej strony 
nie trzeba było długo czekać. Alfred de Musset opublikował 
w 1841 r. swego rodzaju odpowiedź na pieśń Beckera, zatytu-
łowaną Le Rhin allemand. Utwór był ironiczną aluzją do byłej 
francuskiej Nadrenii168. Aleksander Dumas (ojciec) w opubliko-
wanym w 1838 r. Excursions sur les bords du Rhin wyraził swoje 
zdziwienie wobec niemieckiego romantyzmu reńskiego. „Dla 
nich Ren to uniwersalny emblemat, Ren to siła, Ren to wol-
ność. Ren ma swoje namiętności, jak człowiek, a raczej nawet jak 
Bóg”169. Wreszcie w 1842 r. ukazała się publikacja Victora Hugo 
Le Rhin, która była wynikiem wielu wcześniej odbytych podróży. 
Mimo że jej tekst zawierał w wielu miejscach pojednawcze tony, 
w  których nawiązywał do mitu Niemiec wykreowanego przez 
Anne Louise Germaine de Staël w De l’Allemagne, to jednak 
Hugo nie pozostawiał żadnej wątpliwości, gdy chodziło o wyż-
szość civilisation française.

166 Lutz 1998, s. 200–220; Dann, 1996, s. 114–121; Wehler, 1996b, s. 169 n. 
Ogólnie o  rozwoju narodowego myślenia w  XIX w. zob. Wehler, 2001, s. 69–75; 
Giesen, Junge, Kritschgau, 1996, s. 357–362.

167 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 5; zob. też Dreyfus, 1996, s. 190, 197; Mayeur, 
1997, s. 1151.

168 Musset, 1881, s. 266. Na temat idei „naturalnej granicy”, której jako pierwszy 
domagał się w styczniu 1793 r. Georges Danton („granice [...] jako znaki natury”) 
zob. Nordman, 1997, s. 1138 n.; Nordman, 1998, s. 88–106, 323–361.

169 Marianne und Germania, 1996, s. 333 (tłum. K.A. Chmielewska); zob. też 
Mayeur, 1997, s. 1151 n.; Dreyfus, 1996, s. 190 n.
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W  tym niemiecko-francuskim dialogu na temat Renu głos 
zabrał też w swej relacji podróżniczej Karl Gutzkow, wyraźnie 
stwierdzając, co Ren oznacza dla niego i Niemiec: „Pod Miluzą 
uśmiecha się do nas połyskujące lustro wody. To Ren. Bądź 
pozdrowiona święta, niemiecka rzeko. Nie ze srebrnego pucharu, 
jeno z zielonego rzymskiego kielicha piję za twoją wolność! Góry 
dzielą, rzeki łączą. Tyś pasem cnoty niewieściej Niemiec, którego 
nie wolno im rozluźniać zuchwałą ręką! Nie tylko lira poetów, 
ale i  miecz bohaterów będzie cię bronić! Możemy cię stracić 
na Mozą, nad Skaldą, nad Nahe i nad Mozelą, lecz odzyskamy 
cię nad Wezerą i Łabą, nad Dunajem i Wisłą. Nie idź za nimfą 
Lorelei, Victorze Hugo! Nie poprowadzi cię do senatu Paryża 
ani do ław ministerialnych, porwą cię tylko wiry i kipiel, które 
wciągają wszystkich, którzy chcą zdobyć nimfę Renu”170.

Ren był dla Gutzkowa nienaruszalnym symbolem niemieckiej 
historii zbiorowej pamięci. Jedno i drugie nie manifestowało się 
już tylko w symbolice Renu jako granicy w górnym jego biegu. To 
regiony w dolnym biegu Renu oraz Kolonia i Akwizgran leżące 
po lewej stronie rzeki stały się u niego czymś w rodzaju krainy 
kultury niemieckiej przeszłości, którą zajmuje się wyczerpująco 
i  szczegółowo. Kilkakrotnie nawiązuje do swego francuskiego 
kolegi i stwierdza: „Victor Hugo zdenerwował cały Ren. Wszyst-
kie miasta, wszystkie katedry czują się dotknięte”171. Oba miasta 
katedralne, Kolonia i  Akwizgran, dostały się przejściowo pod 
panowanie francuskie i powróciły do Prus dopiero po upadku 
Napoleona i kongresie wiedeńskim. Katedra kolońska, dla ukoń-
czenia budowy której w  1841 r. powołane zostało Kolońskie 
Stowarzyszenie Budowy Katedry, wypełniała Gutzkowa „uczu-
ciem dumy”. Zakończenie jej budowy było dla niego „nowym 
objawieniem duchowej jedności Niemiec”, która wobec braku 
politycznej jedności „musi pocieszać”172. Nawiązując do tej gotyc-
kiej budowli, Gutzkow zwrócił się do podróżującego w okolicach 
Renu Victora Hugo: „Chcę z mą dumą jechać do Francji i powie-
dzieć Victorowi Hugo: «My, Niemcy możemy chcieć i robimy, 
co chcemy. Jesteśmy więcej niż tylko krajem, jesteśmy naro-

170 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 21; Mieck, 1990, s. 217 n. 
171 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 29.
172 Tamże, s. 21–23; zob. też Dann, 1996, s. 119. Na temat nacjonalizowania 

przestrzeni zob. Eschmann, 1994; Hermand, 1983. 
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dem! Szczęśliwa ojczyzna, jeśli ty też kiedyś powiesz: jesteśmy 
państwem!»”173

Pojęcia „państwo”, „naród”, przymiotniki „niemiecki” 
i „fran cuski” dla określenia narodowych przeciwieństw weszły 
od 1840 r. do stałego repertuaru przy opisywaniu granicy nie-
miecko-francuskiej. To semantyka, która od chwili pojawienia 
się ok. 1820 r. wyraźnie nabrała mocy. Przy czym sięganie do 
odniesień historycznych odgrywało decydującą rolę przy wyzna-
czaniu granicy i  narodowego terytorium. Katedrze w  „starym 
cesarskim mieście” Akwizgranie Gutzkow poświęcił obszerny 
wywód historyczny, wielokrotnie podkreślając niemiecko-fran-
cuskie przeciwieństwo, które ok. 1840 r. osiągnęło w umysłach 
nie tylko podróżnych swoiste apogeum. Powrót do granic sprzed 
1815 r., kiedy Akwizgran był francuski, nie może się w żadnym 
wypadku powtórzyć, stwierdzał Gutzkow174.

Mutzenbecher, Gutzkow, Hugo, Hahn-Hahn, Dumas, Bec-
ker, Musset, Fallersleben – oto kilka nazwisk, które wystarczą dla 
reprezentatywnego przedstawienia różnych głosów w niemiecko-
-francuskich dyskursie, sięgającym daleko poza Ren. W tym kon-
tekście zabrakło jeszcze jednej postaci, Anne Louise Germaine 
de Staël, która w De l’Allemagne napisała: „Granica na Renie 
ma w sobie pompatyczność; przekraczając ją, człowiek obawia 
się chwili, w której będzie musiał wygłosić straszną frazę: Jesteś 
poza Francją. Na próżno rozum bezstronnie ocenia kraj naszych 
narodzin, nasze uczucia nie wyzwalają się z niego; a gdy jesteśmy 
zmuszeni do jego opuszczenia, nasze istnienie traci korzenie, 
stajemy się obcymi dla samych siebie. Najprostsze zwyczaje tak 
samo jak najintymniejsze związki, najpoważniejsze z zaintereso-
wań tak jak najbardziej błahe z przyjemności, wszystko to wzięte 
z ojczyzny, wszystko przestaje istnieć”175.

Ta emocjonalna relacja o  stracie ojczyzny, o  nagłej obco-
ści, która jej towarzyszyła, była bez wątpienia zawiniona przez 
Napoleona, który skazał ją na wygnanie i wynikała z warunków 
politycznej emigracji176. Tak czy inaczej jej relacja jest jedną 

173 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 24.
174 Tamże, s. 30–34.
175 Staël, 1813, s. 28 (tłum. K.A. Chmielewska); o  politycznej historii Renu 

zob. też Rhein, 1983.
176 Staël, 1813, s. 28.
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z pierwszych, w której Ren opisywany jest jako linearna, naro-
dowa granica między Niemcami i Francją. De l’Allemagne można 
traktować jako początek zmieniającego się postrzegania gra-
nicy, które nieco później przejęli także niemieccy podróżnicy. 
Tak więc okres od 1815 r. do lat 30. można traktować jako czas 
rozwoju narodowego myślenia i  wyznaczania samego narodu. 
Proces ten przebiegał, jak widać, w sposób emocjonalny, wobec 
czego Lucien Febvre musiał w swej defi nicji granicy przyznać, 
że: „Granica – innymi słowy – to, co wryte głęboko w ziemię, to 
nie żandarmi czy celnicy, ani armaty za zasiekami. To uczucia, 
i owszem, wzburzone namiętności – i pokłady nienawiści”177.

Mimo że już długo przed i podczas rewolucji istniały de facto 
granice państwowe z systemem paszportowym i kontrolnym, to 
jednak emocje, wspólna historia czy też kolektywne doświadcze-
nia historii, które wryły się w ziemię danego regionu, nie odgry-
wały znaczącej roli. Był to proces, który rozpoczął się po 1815 r. 
i który utrwalił się w  latach 30. i 40. XIX w., kiedy po stronie 
niemiecko-francuskiej wymyślono koncepcję narodowej granicy.

Taki sam proces, który explicite dotyczyłby postrzegania gra-
nic, nie nastąpił w  relacjach niemiecko-polskich. Ale też nie 
było to możliwe. Polsko-litewska Rzeczpospolita w 1795 r. prze-
stała istnieć i w XIX w. funkcjonowały co najwyżej nie w pełni 
suwerenne formy państwowości polskiej. Najpierw w granicach 
Księstwa Warszawskiego, potem, po kongresie wiedeńskim, 
jako Królestwo Polskie, które rządzone było w unii personalnej 
z Rosją. Pozostałe części kraju również nie były suwerenne: Wiel-
kie Księstwo Poznańskie podlegało Prusom, a Galicja i Lodo-
meria – Austrii. Z powodu tej terytorialnej zmiany nie przesu-
nęły się granice niemiecko-polskie, lecz raczej prusko-rosyjskie 
i  austriacko-rosyjskie178. Te zmiany terytorialno-państwowe 
i  przynależności ziem nie miały niemal żadnego wpływu na 
postrzeganie granic między Prusami i Polską, nie odgrywały one 
bowiem roli ani przed rozbiorami, choć w odniesieniu do tej kwe-
stii istnieje niewiele źródeł w postaci relacji podróżniczych, ani 
w opisach podróżniczych z okresu bezpośrednio po rozbiorach179.

177 Demangeon, Febvre, 1935, s. 129 (tłum. K.A. Chmielewska).
178 Reinbeck, 1806, t. 2, s. 251 n.; Rhode, 1798, t. 1, s. 58. 
179 Fürst, 1739. Trasa podróży wiodła z Wrocławia do Torunia, Gdańska i El-

bląga, a  potem do Królewca. W  drodze powrotnej ponownie do Gdańska przez 
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Tak jak podróżni z  czasów rewolucji i  cesarskiej Francji nie 
postrzegali terytorialnych zdobyczy nad Renem w perspektywie 
narodowej, tak samo podróżujący do Polski w okresie rozbiorów 
nie zajmowali się ekspansją narodowego terytorium kosztem 
ziem polskich. Natomiast granice kulturowe, społeczne, wyzna-
niowe i językowe były traktowane również po ostatecznym roz-
biorze ziem polskim i ich wcieleniu do monarchii Hohenzoller-
nów nadal jako wewnątrzpaństwowa lub też wewnętrzna, pruska 
przestrzeń graniczna.

Zmiany terytorialne oraz nowy przebieg granic po obu stro-
nach miały przez dłuższy czas niewielki wpływ na ich postrze-
ganie i opis. Kulturowe, językowe, ekonomiczne czy regionalne 
różnice i  granice w  odniesieniu do sąsiadów, Francji i  Polski, 
były do początków XIX w. traktowane niezależnie od faktycz-
nych granic państwowych i odgrywały większą rolę niż pytanie 
o naród i jego granice. Wyjaśnia to podobieństwa we wzorcach 
postrzegania i  opisu granic w  obu przypadkach, mimo różnic 
w odniesieniu do zmienionego przebiegu tychże i różnej ich typo-
logii – granicy defensywnej i ekspansywnej. Taki sposób widzenia 
wynika z obowiązującego do wczesnych lat XIX w. oświecenio-
wego paradygmatu dyskursu podróżniczego. Mimo pewnych 
stereotypów, w postaci coraz częściej przedstawianych charak-
terów narodowych180, opis podróżniczy z końca XVIII i początku 
XIX w. przedstawiał z  reguły zróżnicowane i  heterogeniczne 
obrazy poszczególnych regionów. Homogenizacja różnic regio-
nalnych, której towarzyszyła pogłębiająca się dychotomia według 
kategorii narodowych, uwidoczniła się w literaturze podróżniczej 
dopiero w XIX w.181

O  ile w  odniesieniu do przykładu niemiecko-francuskiego 
można wyraźnie prześledzić przemiany w  postrzeganiu gra-
nicy od początkowego przestrzennego paradygmatu, w którym 
pierwszorzędną rolę odgrywały stopniowe zmiany krajobrazu, 
obyczajów, charakterów regionalnych czy języka, do linear-
nego narodowego odgraniczenia, w  którym niejako osadzała 

Pomorze do Rostocku. O przekraczaniu granic autor w ogóle nie wspomina. Powiela 
opisywany wcześniej wzorzec regionalnych zmian i granic przestrzennych. 

180 Zob. III.3.
181 Osterhammel, 1998, s. 13, 36, 55, 214, który konstatuje porównywalny prze-

łom w europejskim dyskursie dot. Azji, datując go na lata 1815–1830.
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się historia oraz polityczny i  publicystyczny dyskurs tamtych 
czasów, o tyle w odniesieniu do Polski zjawisko takie nie wystę-
powało. Spowodowane było to nie tylko brakiem faktycznej 
granicy terytorialno-państwowej. Po stronie niemiecko-polskiej 
brakowało dyskursywnej konstrukcji narodowej granicy lub też 
odgraniczenia porównywalnego zbiorowego przeżycia, które po 
stronie francuskiej zaistniało w  postaci wojen napoleońskich 
i późniejszego kryzysu reńskiego. Ponadto nie zaistniała porów-
nywalnie intensywna publicystyczna debata oraz wzajemne kul-
turalne powiązania, które były obecne mniej więcej od 1810 r. 
w relacjach niemiecko-francuskich182. Wobec czego brakowało 
istotnego argumentu wzajemnych emocji, passions exaltées, jak 
formułował to Lucien Febvre. Dopiero ten czynnik sprawił, że 
oceniając ex post, po 1815 r. ziemie wcześniej zajęte przez Fran-
cję, którymi podróżni z okresu rewolucji i pierwszych lat XIX w. 
prawie się nie zajmowali, kwestia narodowa, narodowe teryto-
rium i granice stały się tematem numer jeden, co też znalazło 
swój wyraz w relacjach podróżniczych183.

Jeśliby szukać po stronie niemiecko-polskiej podobnego 
wydarzenia, które poruszyło niemiecką opinię publiczną i emo-
cje, to było nim powstanie listopadowe. Po krótkiej fazie szeroko 
rozpowszechnionej sympatii dla walki wyzwoleńczej Polaków, 
w  której niewątpliwie odzwierciedlała się własna tęsknota za 
narodową jednością, nastroje szybko się zmieniły. Ten gwałtowny 
zwrot w dyskursie, niekorzystny dla Polski, o czym dokładniej 
będzie mowa w dalej, pokazuje, że w latach 30. i 40. XIX w. nie 
istniała już przychylna dla Polski opinia o  niemiecko-polskiej 
granicy państwowej i rozgraniczeniu narodowym, do czego prze-
cież miało doprowadzić zwycięskie powstanie. Heinrich Laube, 
przysłuchujący się wykładom Mickiewicza w  Paryżu na temat 
polskiej historii i rozbiorów, odrzucał wszelkie „słowiańskie rosz-
czenia do naszych [niemieckich] granic”184. Skoro nie istniała już 
kwestia granic, to po 1831 r. pojawiły się po raz pierwszy kwestie 
nacjonalizacji i kolonizacji byłych ziem polskich. Wpłynęło to na 

182 Na temat „splotu kulturowego” zob. Bitterli, 1976, s. 161–171.
183 Eggers, 1801–1803, t. 2, s. 13–25; Brede, 1807, s. 134–140; Kiesewetter, 1816, 

t. 2, s. 512.
184 Laube, 1848, s. 76.
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zmianę optyki podróżujących do Polski, co będzie m.in. tematem 
kolejnego podrozdziału185.

3. Przestrzenie pośrednie – prowincja 
i społeczność wiejska

W badanym okresie społeczeństwo Europy było w znacznej 
mierze rolnicze. W  odniesieniu do epoki przedindustrialnej 
stwierdzenie to dotyczy całego kontynentu, choć były oczywi-
ste różnice w  zakresie rozwoju sieci miast, manufaktur oraz 
terenów protoindustrialnych. Na początku XIX w. większość 
ludzi żyła jeszcze na wsi, w zależności od regionu – od 70 do 
90%186. W praktyce podróżniczej tamtych czasów głównym celem 
podróży wykształconych, politycznie, naukowo i  artystycznie 
zainteresowanych podróżnych były miasta, przede wszystkim te 
większe. Aby jednak do nich dotrzeć, trzeba było pokonać roz-
ległe prowincjonalne, wiejskie i rolnicze przestrzenie.

Do połowy XVIII w. w  literaturze podróżniczej przestrze-
nie między miastami odgrywały znikomą rolę. Podróżni z końca 
XVII i początku XVIII w. niemal wcale nie opisywali terenów 
pozamiejskich. We wczesnych relacjach podróżniczych odwie-
dzane miasta, dwory i akademie rycerskie wydają się być wyspami 
na nieopisywanych lub tylko pobieżnie zaznaczanych bezkre-
snych przestrzeniach187. Tereny między ośrodkami miejskimi 
zyskały na znaczeniu dopiero z biegiem lat w XVIII w. i stały się 
z czasem w literaturze podróżniczej ważnym elementem postrze-
gania i przedmiotem opisu. Nawet jeśli były to nierzadko jedynie 
pobieżne obserwacje z okien jadącego dyliżansu, to jednak od 
ok. 1750 r. w relacjach podróżniczych nie mogło zabraknąć uwag 
na temat prowincji i wiejskiej społeczności. 

Na ówczesne dyskursy, przede wszystkim na naukę fi zjokra-
tów i estetyczne odkrycie krajobrazu, które pociągnęły za sobą 
zmianę w postrzeganiu oraz przydały znaczenia przyrodzie i wiej-
skiej społeczności, zwrócono już uwagę wyżej. Tu zaś zostaną

185 Zob. III.2, III.3.
186 Demel, 2000, s. 56.
187 Zob. np. Brackenhoffer, 1925; Pöllnitz, 1739; Keyßler, 1740–1741; Loen, 

1752b.
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przedstawione wzorce postrzegania i  opisu przestrzeni wiej-
sko-prowincjonalnych oraz przyrody i  krajobrazu w  literatu-
rze podróżniczej. To, że sposób widzenia danego regionu lub 
krajobrazu może podlegać zmianom, uwidocznił opis granic. 
W kwestii możliwych przemian w postrzeganiu przestrzeni, przy-
rody i krajobrazu chodzi w przede wszystkim o zidentyfi kowanie 
podobieństw i  różnic wynikających z  porównania opisów obu 
krajów: Francji i Polski. Pytania z tym związane odnoszą się do 
możliwych kategorii, jak funkcjonalność, ekonomia i estetyka, 
które kierowały spojrzeniem podróżnych w regionach wiejskich. 

Przyglądanie się ziemi – o funkcjonalnym postrzeganiu 
przyrody

Na obszarze państwa polsko-litewskiego istniała rzadka sieć 
miast. Miasta takie jak Grodno, Kraków czy Wilno, które były 
wielokrotnie opisywane i będą jeszcze dalej dokładniej analizo-
wane, miały nierzadko charakter małych miast prowincjonal-
nych. Stolica – Warszawa – stała się dużym miastem dopiero pod 
koniec XVIII w. Tylko Lwów i Gdańsk, opisywane przez wielu 
podróżnych, mogły konkurować z  innymi większymi miastami 
handlowymi poza Polską188. W  odniesieniu do Polski nie było 
porównywalnego doświadczenia zetknięcia się z wielkim miastem 
ani też podróży do Paryża. Z powodu słabego zurbanizowania 
Rzeczypospolitej, o czym podróżni wielokrotnie pisali i co nie-
rzadko krytykowali189, obserwacja przestrzeni wiejskich nabierała 
większego znaczenia niż w innych krajach, np. we Francji. 

W różnych regionach i krajach uwaga oświeconych podróż-
nych skierowana była przede wszystkim na „kulturę kraju”. 
W ówczesnym systemie pojęciowym chodziło o sytuację agrarno-
-ekonomiczną i utylitarno-funkcjonalne wykorzystanie ziemi190. 
Typowy w odniesieniu do Polski opis wiejskiego regionu brzmiał 
następująco: „Wśród prowincji Królestwa Polskiego, które zasłu-
giwałyby na uwagę zarówno z powodu ich położenia, urodzajności

188 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 203; zob. też II.4. 
189 Rhode, 1798, t. 1, s. 30; Reinbeck, 1806, t. 2, s. 233.
190 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 18; Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 294; Hornuff, 

1790, s. 36; Recke, 1815–1817, t. 1, s. 7; Brede, 1807, s. 18. Na temat przeobrażenia 
pojęcia kultury zob. Fisch, 1972, s. 679–774, zwł. s. 705–708. 
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jak i ich mieszkańców, należy Ukraina, kraj oczekujący na więcej 
i  bardziej pracowitych ludzi, żeby w  ich rękach stała się Zie-
mią Obiecaną Europy, do czego natura tak bogato i  nadzwy-
czajnie ją wyposażyła”191. Autor tego opisu, August Friedrich 
Ephraim Hammer, wymienił z jednym miejscu wiele aspektów, 
na które bardzo często wskazywano w literaturze podróżniczej 
poświęconej Polsce i  które były charakterystyczne dla utyli-
tarystycznego i  funkcjonalnego postrzegania ok. 1800 r. Po 
pierwsze, postrzeganie podróżnych skierowane było na gleby. 
Odpowiadało to wymaganiom stawianym przez ówczesną teorię 
podróżowania pod hasłem „kultywacja ziemi”192. Uwarunkowa-
nia glebowe, u  Hammera określane jako „urodzajność”, były 
ocenianie w  odniesieniu do całej polsko-litewskiej Rzeczypo-
spolitej jako zdecydowanie dobre, choć autor zwracał uwagę na 
regionalne różnice. Polska, która jeszcze w  XVI w. uchodziła 
za spichlerz Europy, była przez podróżnych opisywana zasad-
niczo jako urodzajny i  wobec tego potencjalnie bogaty kraj. 
Dotyczyło to przede wszystkim ziem wschodnich i północnych. 
Natomiast ziemie zachodnie, np. okolice Poznania, opisywano 
często jako piaszczyste i  daleko mniej urodzajne. Ale nawet 
te regionalne różnice nie zmieniały ogólnego obrazu Polski, 
przynajmniej pod względem naturalnych uwarunkowań, jako 
kraju bogatego193.

W drugiej kolejności uwaga kierowana była nierzadko, podob-
nie jest u Hammera, na czynnik demografi czny i na przełożenie 
potencjalnych możliwości na faktyczny dobrobyt. Albowiem to 
ludzie żyjący na wsi umożliwiają wydajne i  rozsądne agrarno-
-ekonomiczne wykorzystanie gleby. Podróżujący po Polsce czę-
sto zwracali uwagę na brak ludzi i opisywali kraj jako bezludne 
pustkowie194. Hammer wnikliwie przyglądał się Polsce, ekono-
miczno-utylitarystycznie wyszkolonym i funkcjonalnym zmysłem 

191 Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 24.
192 Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 31, szp. 377. 
193 Hornuff, 1790, s. 18; Bernoulli, 1779–1780, t. 2, s. 221; Bredetzky, 1809, t. 2, 

s. 79; Briefe über Danzig, 1794, s. 110 n.; zob. też Jaworski, Lübke, Müller 2000, 
s. 193–198. Na temat agrarno-ekonomicznego znaczenia Polski w  okresie wcze-
snonowożytnym zob. Kirby, 1990, s. 229–235; Wyczański, 1991, s. 20; Rutkowski, 
1927, s. 119–152.

194 Hager, 1795, s. 1 n.; Liebeskind, 1795, s. 248; Bredetzky, 1809, t. 2, s. 25; 
Lehndorff, 1799, s. 19.
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obserwacyjnym, charakterystycznym dla literatury podróżniczej 
z ok. 1800 r. Dogłębnie interesował się produktami handlowymi, 
wywożonymi i sprowadzanymi towarami, zasięgał informacji na 
temat hodowli zwierzęcej, odwiedzał fabryki i  manufaktury, 
podawał także w swej relacji rozliczne propozycje usprawnień 
i  reform. Nawiązując wielokrotnie do stosunkowo rzadkiego 
zaludnienia kraju, odwoływał się do historii: „Ukraina jest kra-
jem, który dopiero od stu lat przezwycięża chaos, w który pogrą-
żyły ją kolejne dzikie i krwawe wojny, prowadzone przez Polaków 
z  Portą, i  z  którego wychodząc osiągnęła ten poziom kultury, 
w  jakim ją teraz widzimy”195. Urodzajny kraj był w przeszłości 
wyludniony przez „wojnę, zarazę i  niewolnictwo”196. Hammer 
przypomina polską historię z  XVII w., kiedy Rzeczpospolita 
straciła w wojnach z Imperium Osmańskim i Szwedami nie tylko 
terytoria, ale też, podobnie jak niektóre części Niemiec podczas 
wojny trzydziestoletniej, znaczną liczbę ludności jako bezpo-
średni i pośredni skutek wojny197.

Takie spojrzenie na Polskę, które uwypuklało regionalne 
różnice i uwzględniało historię dla wyjaśnienia przyczyn wystę-
pującego zacofania, można uznać w  odniesieniu do okresu 
przed początkiem XIX w. za charakterystyczne dla opisów 
Polski. Stosunkowo niewielka gęstość zaludnienia na ziemiach 
polskich i litewskich, którą w przeszłości dodatkowo zdziesiąt-
kowały wojny, uznawana była w  relacjach podróżniczych za 
strukturalny problem kraju198. W  tym kontekście Polska była 
opisywana jako potencjalnie bogaty, bo błogosławiony dobrymi 
glebami, ale jednocześnie jako rozległy i pusty kraj, który według 
Therese Huber rozciągał się „nieprzenikniony”, „bezludny” 
i „pusty”199.

Po Rosji Rzeczpospolita w granicach z 1772 r. była drugim co 
do wielkości krajem w Europie. Z takiego sposobu postrzegania 
– w większości urodzajnego, ale słabo zaludnionego, wielkiego 

195 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 3. O wpływie demografi i jako elementu staty-
stycznej wiedzy o państwie zob. Bödeker, 2001, s. 178 n.

196 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 6; Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 144 n., 147.
197 Davies, 2001, s. 405–436, 440–456; Rhode, 1966, s. 272–291.
198 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 104 n.; Bredetzky, 1809, t. 2, s. 25; Hager, 1795, 

s. 1 n.
199 Huber, 1831, s. 326.
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państwa – wywiązała się intensywna dyskusja na temat najko-
rzystniejszego z perspektywy ekonomicznej wykorzystania kraju, 
której punktem wyjścia była krytyka istniejącej sytuacji i próby 
jej reformowania. Krytyka ta dotyczyła agrarno-ekonomicznego 
wykorzystania ziem, gospodarki leśnej, hodowli, górnictwa oraz 
powstawania protoindustrialnych zakładów manufakturowych. 
Therese Huber negatywnie oceniała gospodarowanie drew-
nem pochodzącym z „niesamowitych lasów” między Grodnem 
a Wilnem. „Drzewostan nie jest tak utrzymywany i zadbany jak 
w  zagospodarowanych Niemczech. Pustoszy się go i  zużywa 
z najgłupszą beztroską, gdyż miejscowa ludność utrudnia sobie 
sprowadzanie opału i  drewna budowlanego, nie zyskując ani 
powierzchni urbanistycznej ani czystego powietrza”200. Szcze-
gółowo zajmowała się zagadnieniem pozyskiwania drewna 
przez polskich chłopów i krytykowała sposób obchodzenia się 
z zasobami natury. „Jeśli chłop potrzebuje pnia, to wyszukuje 
go możliwie jak najbliżej i podkłada ogień u jego korzeni, żeby, 
na ile to możliwe, przepalić pień, bo ta metoda wymaga użycia 
mniej siły niż siekiera. Często pień spala się zbyt wysoko, wobec 
czego nie nadaje się do zamierzonego celu. Więc się go zostawia 
i zapewne podpala następny. Są przykłady straszliwych pożarów, 
które w ten sposób powstały. Jeśli jednak drzewo zostało w ten 
sposób ścięte, to odrąbuje się gałęzie w miejscu, gdzie się tego 
potrzebuje, zabiera pień, a resztę wraz z koroną drzewa pozo-
stawia na ziemi. Widziałam całe połacie, gdzie leżały kawały 
drewna, które można było wyzbierać, i  naliczyłam wiele razy 
w ciągu godziny 40, 50 wielkich, pięknych, na w pół spalonych, na 
w pół zgniłych pni drzew leżących na ziemi”201. Długie wywody na 
temat nieekonomicznego wykorzystywania lasów Huber kończyła 
uwagą: „Wobec tego marnotrawstwa nadmiaru lasów mówienie, 
że chłopi cierpią na brak drewna, brzmi co najmniej śmiesz-
nie”202. Mimo nadmiaru, który zapewniała natura, mieszkańcy 
byli podczas surowych zim zmuszeni do palenia płotów, drzwi 
do obór, a nawet krokwi. Podobne obserwacje poczyniło wielu 
innych podróżujących po Polsce, jak Carl Heinrich Oesterlein czy 

200 Tamże, s. 326 n. Opisy lasu i leśnictwa były dwoma punktami, których wyma-
gała apodemika XVIII w.; Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 31, szp. 378 n. 

201 Huber, 1831, s. 327.
202 Tamże.
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Carl Feyerabend, którzy krytykowali „nierozsądne spustoszenie 
bogatych lasów”203.

Nie wszędzie jednak podróżni obserwowali tego typu sytu-
ację. Poza licznymi krytycznymi opisami przestrzeni wiejskiej 
w Polsce, które ponad wszelką wątpliwość przeważały, były też 
przykłady pozytywne. Johann Joseph Kausch opisywał podczas 
swej podróży ze Śląska do Krakowa niektóre obszary Małopolski, 
gdzie rolnictwo sensownie korzysta z darów natury i gdzie stoso-
wane są wzorowe metody upraw, które porównywał z niemiec-
kimi. „W tych okolicach znajdują się dobre gleby i urodzajne pola. 
Tu i tam napotyka się na okolice, które są bardzo podobne do 
kultywowanych najlepszych ziem Niemiec albo też do najurodzaj-
niejszych części Wielkopolski. Tylko wsie są nędzne, zatem mniej 
niż wobec Wielkopolski potwierdza się to, com zauważył podczas 
moich podróży, że dobrobyt i stopień oświecenia prostego chłopa 
jest proporcjonalny do jakości gleby, którą uprawia. Tam każdy 
kawałek ziemi jest obrobiony, wszystko w należnym sposobie, 
mało nieużytków”204. Pochodzący ze Śląska autor rozróżniał 
w swych dokładnych opisach poszczególne regiony i tam, gdzie 
stwierdzał mniej korzystne warunki lub ograniczone zastosowa-
nie agrarno-ekonomicznej wiedzy opisywał obszernie propozycje 
reform „usprawniających rolnictwo” i „ulepszających gleby”205.

To, że bogactwo i zasoby dane przez naturę były w oczach 
podróżników często niedostatecznie lub też w nieekonomiczny 
sposób wykorzystywane, było krytykowane również w  innych 
dziedzinach, nie tylko w  zakresie gospodarowania zasobami 
leśnymi. August Hammer piętnował „surowy stan przyrody”206 na 
jego zdaniem żyznych i potencjalnie bogatych obszarach wschod-
nich ziem polskich. Przyznawał, że hodowla koni na Ukrainie jest 
co prawda tak znana, że nie potrzeba o tym pisać, ale w zakresie 
hodowli bydła, owiec i produkcji wełny, dla której kraj ten jest 
stworzony, nic się nie robi. Wynika to, jak stwierdzał, z „braku 
doświadczonych pasterzy”, częściowo z „natury gleb, które utrud-

203 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 176. Krytycznie o gospodarowaniu drewnem 
zob. też Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 13; Oesterlein, 1784, s. 115; Kausch, 1793, t. 2, 
s. 108; Rohrer, 1804, s. 163 n.; Baczko, 1800, t. 1, s. 63.

204 Kausch, 1793, t. 2, s. 103.
205 Tamże, s. 105 n.
206 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 12.
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niają rozwój”, częściowo z  „opieszałości ekonomów”207. Jego 
krytyka nie była w  żadnym wypadku potępianiem wszystkiego 
w czambuł, w stylistyce stereotypowego polnische Wirtschaft208. 
Hammer, jak i wielu innych podróżujących ok. 1800 r., rozróżniał 
region, wsie i majątki ziemskie, które w zależności od jakości 
i wykształcenia gospodarzy i „ekonomów” mogły być wzorowe. 
Jeśli podróżujący krytykowali, to bynajmniej nie ograniczali się 
do tego, lecz proponowali ulepszenia i reformy, które uważali za 
możliwe do przeprowadzenia i które mieściły się w ówczesnym 
dyskursie o  agrarno-ekonomicznej modernizacji. „Wygodnie 
jest uzależniać dobrą wolę od klimatu. Pracowitość i  sumien-
ność wraz z  wynikającą z  obserwacji wiedzą i  porównaniem 
gleb i ich roślinności, której tak pięknej i gęstej nie spotkałem 
nigdzie indziej jak na Białorusi i Ukrainie, mogą zastąpić niedo-
statki lub różnice klimatyczne, mimo których natura może dać 
wszystko człowiekowi dzięki ciepłej oborze i paszy, takoż w tej, 
jak i w innych sprawach marnotrawstwo przegrywa z pożytecz-
nym działaniem”209.

August Hammer spisał swe obserwacje między pierwszym 
a drugim rozbiorem Polski, po podróży, którą rozpoczął w 1784 r. 
Zmiany terytorialne spowodowane pierwszym rozbiorem Polski 
raczej nie znalazły odbicia w relacjach podróżujących w latach 
70. i 80. XVIII w. i były wymieniane w większości przypadkowo. 
Hammer był jednak świadomy politycznej słabości i ograniczo-
nej zdolności działania Rzeczypospolitej w kwestiach gospodar-
czych. O działaniach reformatorskich za panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego wypowiadał się zdecydowanie pozy-
tywnie. Jednak bardziej niż na ingerencję państwa w kwestiach 
agrarno-ekonomicznych stawiał na „przemysł prywatny”. Miał 
na myśli zaangażowanie bogatych rodzin magnackich, np. Potoc-
kich. W jego opinii prowadzili oni w swych włościach wzorową 
gospodarkę rolną, wspierali budowę manufaktur wytwarzających 

207 Tamże, s. 14, 18–20.
208 Hubert Orłowski podkreśla jednostronny dyskurs o Polsce na tle negatyw-

nego stereotypu polnische Wirtschaft w  odniesieniu do okresu ok. 1800 r.; zob. 
Orłowski, 1996, s. 67 n.

209 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 21. Na temat propozycji reform zob. Carosi, 
1781–1784, t. 1, s. 134; Kausch, 1793, t. 2, s. 105 n. Na temat dyskursu agrarno-
-reformatorskiego w XVII w. zob. Ordnung, 1984, s. 237–248.
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towary skórzane i sukiennicze, werbowali rzemieślników i kształ-
cili ich210. Krytykował natomiast inne rody magnackie, które 
nie wprowadzały w swych dobrach i posiadłościach podobnych 
ulepszeń, zmierzających do zwiększenia efektywności rolnictwa 
w protoindustrialnej produkcji.

Ogólnie rzecz biorąc, ocena Hammera, pomijając wzorowo 
prowadzone majątki, wypadała negatywnie, przede wszystkim 
z powodu niedostatecznego wykształcenia w zakresie rolnictwa 
i fi nansów oraz z istnienia pańszczyzny. Mimo tego raczej scep-
tycznego bilansu Hammer, którego można uznać za reprezen-
tanta podróżników z lat 70. i 80., był przekonany o możliwości 
zreformowania kraju. Zdawał sobie jednak sprawę, że konieczna 
jest do tego zmiana położenia chłopów i poziomu ich wykształ-
cenia. „Żeby zapanowała pilność i pracowitość, musi być znie-
sione jarzmo pańszczyzny albo choćby złagodzone, młodzież 
bez wyjątku edukowana w szkołach i od dziecka odzwyczajona 
od prymitywnych przyzwyczajeń ojców. Tylko wówczas będzie 
możliwe, że kiedyś nastanie nowy typ człowieka, który będzie 
umiał wykorzystać bogate źródła natury, pomnażać je, ale też 
pokonywać fi zyczne i moralne przeszkody z korzyścią dla swej 
obyczajności”211.

Z  pewnym krytycyzmem w  stosunku do mocarstw rozbio-
rowych autor dodawał, że oczekuje się tego od „dynastycznych 
rządów daleko mniej niż od jakichkolwiek innych”. Tym samym 
dał wyraz swej wierze w wewnętrzne reformy za panowania Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego i postrzegał Polskę, jak wielu 
innych obserwatorów w tamtych czasach, jako kraj zmierzający 
w kierunku wprowadzenia właściwych reform212. 

210 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 41, 44–48, 50.
211 Tamże, s. 43 n. Na temat agrarno-ekonomicznego dyskursu i położenia chło-

pów zob. Middel, 1996. 
212 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 44, 46. Taki obraz Polski miał też Joachim 

Christoph Friedrich Schulz, wydawca Neue Quartalsschrift, gdzie opublikowano 
fragmenty relacji podróżniczej Hammera. W  jednym z przypisów do tych tekstów 
wydawca zwracał uwagę czytelników, że relacja ta napisana została pięć lat przed 
ogłoszeniem Konstytucji 3 maja i że Polska od tego czasu jest na pozytywnej drodze 
reform, uwalniając się od „despotycznego arystokratyzmu od wewnątrz” i od „chci-
wości zewnętrznej”; Neue Quartalsschrift, 1786–1792, s. 63. Na temat pozytywnej 
recepcji okresu reformatorskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 
zob. III.2, III.3.
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„Nędzne baraki” – zacofanie widziane 
oczami mieszczucha

Podróżni, przemierzając przestrzenie wiejskie, przyglądali 
się nie tylko warunkom glebowym i sytuacji w rolnictwie, ale też 
wsiom, które poza naturalną topografi ą charakteryzowały obraz 
przestrzeni wiejskich. Ponieważ celem podróżnych były z reguły 
większe miasta i zurbanizowane centra, perspektywa obserwacji 
społeczności wiejskiej miała najczęściej powierzchowny charak-
ter i ograniczała się do widoków z okien jadącego dyliżansu. Jed-
nym z podróżujących, który dostarczył bardziej wyczerpującego 
opisu polskiej wsi, był Johann Joseph Kausch. Jadąc ze Śląska 
do Krakowa, autor, śląski lekarz, wielokrotnie przerywał podróż, 
aby zapoznać się dokładniej z warunkami życia ludności wiej-
skiej w Małopolsce. O okolicach Krakowa Kausch napisał m.in.: 
„Ale i tu spotyka się przykłady najnędzniejszego budownictwa. 
Dalej, za Krakowem staje się [...] dość powszechne. Wykorzystuje 
ono chrust, który jest ścisło pleciony. Zadaszenie i ściany z ple-
cionego chrustu podtrzymują belki. Dla potrzeb mieszkalnych 
plecionka z chrustu jest dla ocieplenia pokryta gliną i na wierz-
chu pobielona. [...] Większość, nawet tych nowo zbudowanych 
domostw, nie ma w tych okolicach nawet kominów. Daje to obraz 
biedy tutejszego gminu”213. Wsie małopolskie postrzegał jako 
zacofane, takie których wygląd można było porównać jedynie 
z wsiami śląskimi. Poza tym, jak stwierdzał, nie ma w Niemczech 
niczego podobnego.

Johann Philipp von Carosi, dokonując inspekcji polskich 
kopalni, podróżował po odległych trasach położonych z  dala 
od wielkich szlaków handlowych i komunikacyjnych, miał zatem 
okazję bliżej przyjrzeć się wsiom i zapadłym osadom w Mało-
polsce. Podobnie jak Kausch, przedstawiał w  swych relacjach 
ponury obraz wiejskiej biedy i nędznych osad, w których domy 
i chaty zbudowane były z „kiepskiego drewna”, a często jedynie 
z „plecionego chrustu obklejonego gliną”. Według opisu Caro-
siego wiele wsi miało taki wygląd. Ale autor zauważał też wsie 
i miejscowości, których zabudowa i wyposażenie było znacznie 
lepsze, co zwykle łączył z  wzorowym gospodarowaniem przez 

213 Kausch, 1793, t. 2, s. 110 n.
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szlachtę. Jednak całościowy obraz nie odpowiadał jego oczeki-
waniom, choć nie był on regułą, gdyż Carosi dawał kilkakrotnie 
wyraz swemu zaskoczeniu porządnością i przyjemnym wyglądem 
niektórych wsi214.

O  biedzie we wsiach i  zagrodach w  innych częściach Rze-
czypospolitej pisał też podróżnik Johann Heinrich Liebeskind, 
przemierzający regiony północnej Litwy i Kurlandii: „W Kurlan-
dii nie ma wsi [...], lecz tylko rozrzucone zagrody chłopskie albo 
domostwa czeladzi. Ich mieszkania są w  większości nędznymi 
barakami, które w każdej chwili grożą zawaleniem, i w których 
nierzadko drzwi zastępują i okno i komin. Podróżni lubiący oglą-
dać ruiny mogą uznać te chaty na tle skądinąd ładnego krajo-
brazu za malownicze”215. Sam nie należał jednak do wielbicieli 
malowniczego i romantycznego krajobrazu, a to z powodu nędzy 
zagród chłopskich i rozpowszechnionej biedy na wsi.

Ten w wielu relacjach podróżniczych niezwykle krytyczny, nie-
rzadko negatywny, ale jednocześnie oświeceniowy i fi lantropijny 
ogląd prowincji i  wiejskiej społeczności występował nie tylko 
u  podróżujących po Polsce. Powodem tego nie była specyfi ka 
„polskiej gospodarki” czy też zacofanie środkowo-wschodnich 
regionów europejskich. Ten sposób patrzenia był raczej częścią 
oświeceniowego dyskursu o „obywatelskiej naprawie” lub „oby-
watelskim wychowaniu”, który charakteryzował relacje podróż-
nicze do początku XIX w. i w którym uczestniczyli podróżujący 
za pośrednictwem ich oświeceniowo-pedagogicznych pism216. 
To, że tego rodzaju krytyczny punkt widzenia nie ograniczał się 
jedynie do Polski czy też wschodnich części kontynentu, poka-
zuje porównanie z wypowiedziami dotyczącymi innych regionów. 
Albowiem ten wzorzec postrzegania, nacechowany tym samym 
oświeceniowym dyskursem i fi lantropijnym podejściem „obywa-
telskiej naprawy” odnajdujemy także w odniesieniu do innych 
obszarów i przestrzeni wiejskich. 

Johann Heinrich Friedrich Ulrich ganił np. źle zbudowane, 
mniejsze miasta prowincjonalne, jak Aschersleben pod Halber-
stadt lub Erkner pod Berlinem, których domy opisywał jako 

214 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 70, 86, 92, 134, t. 2, s. 21.
215 Liebeskind, 1795, s. 366; Rhode, 1798, t. 1, s. 30, 34.
216 Np. podróżujący po Francji Friedrich Rudolf Salzmann; zob. Stollberg-Ri-

linger, 2000, s. 335–337; Ordnung, 1984, s. 237–248; Dohm, 1781.
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„źle zbudowane, krzywe i  pochyłe”, i  obawiał się, że wkrótce 
„się zawalą”. Ostro skrytykował nieekonomiczne wykorzystywa-
nie ziem na Pomorzu. Uważał, że wynika ono ze złego położe-
nia społecznego chłopów żyjących w strukturze feudalnej, zbyt 
dużych obciążeń pracą pańszczyźnianą i niesprawiedliwych sto-
sunków własnościowych217.

Te same wzorce opisu i kryteria, przy pomocy których opi-
sywano z mieszczańskiej perspektywy wiejską społeczność jako 
zacofaną, niedorozwiniętą i wymagającą reform, odnajdujemy 
w  literaturze podróżniczej opisującej różne regiony Niemiec. 
Johann Pezzl tak opisywał swą podróż po okolicach położonych 
na południe od Monachium: „Większość domów na wsiach jest 
z drewna i mają jedno lub dwa piętra. Część z nich jest kryta strze-
chą, część gontem, który w niektórych okolicach nie jest przybity 
gwoździami, lecz przyciśnięty kamieniami. [...] Najnowsze próby 
naprawy wiejskiej ekonomii są w Bawarii jeszcze mało znane. 
Chłopi nie mają żadnej okazji cokolwiek się o nich dowiedzieć, 
gdyż zazwyczaj są zbyt uparci, żeby coś zmienić w swych starych 
przyzwyczajeniach, a urzędnicy, szlachta i ekonomowie klasztorni 
też nie są ludźmi gotowymi do upowszechniania takiej wiedzy”218.

Opis źle zbudowanej wsi z domostwami drewnianymi opo-
dal Monachium niewiele różnił się od opisu brandenburskiego 
Erkner, litewskiego Węgrowa czy też położonego nad Nie-
mnem Merecza219. „Źle uprawiana ziemia” była w  postrzega-
niu podróżnych na tle agrarno-ekonomicznego, oświeceniowego 
dyskursu po prostu źle uprawianą ziemią i  to niezależnie od 
tego, czy leżała w Galicji, na Mazowszu lub między Bayreuth 
i Ambergiem, o czym pisała Eliza von der Recke, czy w Hesji, 
jak w  opisie Philippa Friedricha Bredego, czy wreszcie na 
prowincji francuskiej220.

Sposób patrzenia na gleby i wsie oraz na stan ekonomii rolnej 
i wynikające z  tego propozycje reform dla „poprawy wiejskiej 
ekonomii” w Bawarii, które przedstawił anonimowy podróżny, 
pokrywały się z radami formułowanymi w odniesieniu do ziem 

217 Ulrich, 1779–1781, t. 1, s. 286, t. 2, s. 55, 241–243; zob. Wehler, 1996a, t. 1, 
s. 73 n.

218 Pezzl 1786–1787, t. 2, s. 106.
219 Schulz, 1996, s. 32 n.; Liebeskind, 1795, s. 507 n.
220 Recke, 1815–1817, t. 1, s. 4; Brede, 1807, s. 26.
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polskich i  litewskich. Wynikały z  tego samego ówczesnego
dyskursu o naprawie sytuacji w rolnictwie, reformach dotyczą-
cych społecznego położenia chłopów, jak i o potrzebie oświece-
nia wiejskiej ludności. Do powstania pojęcia zacofanej wschod-
niej Europy nie może służyć jako argument krytyczna i często 
negatywna ocena podróżnych w odniesieniu do wiejskiej społecz-
ności struktury wsi czy też sytuacji agrarno-ekonomicznej, jak 
to opisywał Larry Wolff na podstawie relacji podróżniczych221. 
Wspomniane wzorce postrzegania i  opisu wskazują raczej na 
obywatelską, miejską i – w obrazie własnym podróżnych – oświe-
coną perspektywę oraz na dużą różnicę między znanym im zur-
banizowanym środowiskiem, z którego pochodzili, a postrzeganą 
jako obcą, niekulturalną i zacofaną społecznością wiejską. Jeśli 
więc zastanawiać się, używając nowoczesnego języka, nad relacją 
między centrum a peryferiami i między postępem a zacofaniem, 
to w oczach ówczesnych niemieckich podróżujących linia rozgra-
niczająca nie przebiegała między Zachodem a Wschodem, lecz 
w pierwszym rzędzie między miastem a wsią. Miasto jako ośro-
dek kultury i cywilizacji, jako przestrzeń obywatelskiego, oświe-
conego społeczeństwa było przy całym zróżnicowaniu regional-
nym przeciwieństwem z założenia nieoświeconego i wobec tego 
potrzebującego oświecenia, niekulturalnego i często zacofanego 
społeczeństwa wiejskiego.

„Żebracy na łonie natury” – obrazy francuskiej prowincji

Opozycja między miastem i  wsią, między zurbanizo-
waną i  wiejską przestrzenią jako podstawowe przeciwieństwo 
w postrzeganiu różnic kulturowych, jest wyraźna w obserwacjach 
podróżników odwiedzających prowincję francuską. Obserwacje 
ziemi, tzn. postrzeganie przyrody i obszarów wiejskich według 
utylitarystycznych, funkcjonalnych i agrarno-ekonomicznych kry-
teriów, a  także z oświeceniowego punktu widzenia, występują 
często w  literaturze podróżniczej o  Francji. Krytyka dokony-
wana z tej perspektywy wykorzystywała te same wzorce, które 
występowały w opisach Polski, wiejskiej Bawarii czy Hesji. Przy-
glądano się przede wszystkim glebom, ich składowi i właściwo-

221 Wolff, 1996, s. 27, 35.
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ściom. Oceniano możliwości ich wykorzystania w  porównaniu 
z rzeczywistych sposobem użytkowania. 

Pod wpływem lektur i wiedzy teoretycznej Francja miała pod 
względem sytuacji agrarno-ekonomicznej opinię kraju urodzaj-
nego, pisał o tym np. Christoph Lindemann, gdy tylko wjechał do 
Francji przez Alpy Sabaudzkie. „Francja wydaje mi się jednym 
z  najprzyjemniejszych i  najurodzajniejszych krajów. Położona 
jest pod umiarkowanym skrawkiem nieba i ma na swym obszarze 
wszystko, czego tylko można sobie życzyć”222. Friedrich Rudolf 
Salzmann uważał, że Alzacja znana jest „jako jedna z najpięk-
niejszych i urodzajniejszych prowincji Europy”223. Do tej opinii 
przyłączał się też Johann Friedrich Carl Grimm. Szczegółowo 
opisał – w odniesieniu do poszczególnych regionów – właściwo-
ści gleb i ich techniczną obróbkę przy pomocy urządzeń rolni-
czych. Jednocześnie określał Lotaryngię jako mniej urodzajną 
niż Alzacja224.

Choć Francja – podobnie jak Polska – miała opinię poten-
cjalnie urodzajnego kraju, to jednak Grimm zauważał różnice 
pomiędzy poszczególnymi regionami. Obszary nad Loarą uzna-
wał pod względem agrarno-ekonomicznym za doskonale zago-
spodarowane. Inne regiony, jak np. Delfi nat, jawiły się podróżni-
kowi jako mało przydatne ze względu na warunki topografi czne 
oceniane z perspektywy funkcjonalnej i utylitarnej, nastawionej 
na optymalne wykorzystanie gleb225. Ten rodzaj zróżnicowa-
nia regionalnego zauważała też Friederike Brun, podkreślając 
odmienność w zakresie urodzajności regionu wokół Awinionu 
w  porównaniu z  Delfi natem. Z  kolei Johanna Schopenhauer 
zwracała uwagę na różnice właściwości gleb i  ich rolniczego 
wykorzystania w  Gaskonii i  Poitou226. Poza zróżnicowaniem 
regionalnym podróżni wprowadzali także podział – na podsta-
wie uwarunkowań topografi cznych, naturalnych i  klimatycz-
nych oraz wynikającej z  tego przydatności ziem do celów rol-
niczych – na północ i południe kraju. Urodzajna, intensywnie

222 Lindemann, 1784, s. 56.
223 Salzmann, 1780, s. 34.
224 Grimm, 1775, t. 2, s. 204–206, 214 n., 225, 229 n., t. 3, s. 197; La Roche, 

1787, s. 29.
225 Fürst, 1739, s. 247, 257; Sulzer, 1780, s. 87 n.; Schopenhauer, 1825, s. 30.
226 Brun, 1799–1801, t. 1, s. 104; Schopenhauer, 1825, s. 39.
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wykorzystywana rolniczo północ przeciwstawiana była jało-
wemu, uboższemu południu, przynajmniej w  niektórych jego 
regionach227. Podobnie jak w Polsce, gdzie podróżni w  typowy 
dla okresu do początku XIX w. sposób rozróżniali poszczególne 
regiony z perspektywy ekonomicznej, we Francji dostrzegali róż-
nice pomiędzy prowincjami. 

Mimo wielokrotnie podkreślanych odmienności regional-
nych obszerne połacie kraju uważane były za nadające się do 
zagospodarowania rolniczego i wobec tego w zasadzie bogate. 
Tam, gdzie zdaniem podróżnych przyroda nie była optymalnie 
wykorzystana, autorzy relacji posługiwali się tymi samymi wzor-
cami krytyki i negatywnego, krytycznego opisu jak w odniesieniu 
do regionów położonych w Polsce lub w Niemczech. Salzmann 
chwalił urodzajność Alzacji, jednocześnie krytykował nieprofe-
sjonalną i niewłaściwą, w jego pojęciu, hodowlę owiec w regio-
nie228. Johann Georg Sulzer wytykał niedostatek nawozów i brak 
pasz dla bydła w regionach na południe od Lyonu i krytykował 
proste, zacofane narzędzia rolnicze. Wynikająca z  tego stanu 
rzeczy bieda ludności wiejskiej stała w mniemaniu podróżnego 
w  nieakceptowanej sprzeczności z  możliwościami, które daje 
natura229. Podróżując przez Langwedocję, Johann Georg Fisch 
napisał: „Nazbyt dobrze wiadomym jest, że wieśniacy w  całej 
Francji są bardzo biedni, również tu, na łonie najbogatszej i naj-
urodzajniejszej natury”230.

Opinię tę potwierdzały również obserwacje innych podróż-
nych, jak np. Friederike Brun podróżującej w  1791 r. przez 
południową Francję. Region wokół Tuluzy uznawany był przez 
podróżujących za jedną „z najbogatszych prowincji Francji”, gdyż 
jest płaski, żyzny i  w  związku z  tym łatwy do uprawy. Mimo 
tych korzystnych uwarunkowań autorka stwierdzała, że okolicę 
„nie ożywiały ładne, czyste wsie”, tak jak sobie to wyobrażała231. 
Wobec czego przeciwstawiała bogactwu natury krytyczny obraz 
biedy miejscowej ludności. „Lud wygląda biednie i  na niedo-
żywiony, i  ta smutna bladość i  marne odzienie mieszkańców

227 Lindemann, 1784, s. 56; Fahne, 1835, s. 81; Sulzer, 1780, s. 174 n.
228 Salzmann, 1780, s. 35.
229 Sulzer, 1780, s. 88. 
230 Fisch, 1790, s. 279; Lindemann, 1784, s. 57; Schopenhauer, 1825, s. 33.
231 Brun, 1799–1801, t. 1, s. 6.
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zmartwiło nas zważywszy na kontrast z  błogosławieństwem 
dobrze zagospodarowanej ziemi”232.

Bieda i  zacofanie wiejskiej ludności we Francji opisywane 
były prawie tak samo jak w  Polsce. Inne były jedynie przyta-
czane przyczyny strukturalne. W opinii podróżujących po Polsce 
i Litwie szeroko rozpowszechniona bieda wynikała w pierwszym 
rzędzie ze struktur feudalnych, stosunków własnościowych i spo-
łecznego położenia chłopów. 

W odróżnieniu od Polski we Francji panowały inne stosunki 
własnościowe niż na wschód od Łaby. Nie brakowało też, przy-
najmniej w  przedrewolucyjnej Francji, ludzi. Dlatego czynnik 
demografi czny i problem niedostatku ludności, który z ekono-
miczno-utylitarnego punktu widzenia podróżnych był w odniesie-
niu do Polski niezwykle istotny, w wypadku Francji nie odgrywał 
znaczącej roli. Bieda w prowincjach francuskich, którą opisywano 
zarówno przed, podczas, jak i po rewolucji, miała inne przyczyny 
i wywoływała inne skutki niż w Polsce.

Podróżując przez prowincję, autorzy konfrontowali się 
z żebractwem, które w ich opinii wynikało z połączenia nieod-
powiedniego, zacofanego rolnictwa i katolicyzmu. Zaskoczony 
nieoczekiwanym zderzeniem spodziewanego bogactwa z  roz-
powszechnionym żebractwem Johann Friedrich Carl Grimm 
odnotował na początku lat 70. XVIII w.: „Nigdzie jeszcze nie 
byliśmy tak prześladowani przez żebraków jak teraz, ponieważ 
jechaliśmy przez wsie położone najbliżej stolicy. To zaprawdę 
nieprzyjemne, kiedy powóz podróżnego w każdej chwili otoczony 
jest nieodstępującą chmarą takiej wygłodniałej czeladzi”233.

Dla podróżnego scena taka była nie do pogodzenia z kon-
trastem wychwalanych kilka wierszy wcześniej warunków topo-
grafi cznych i naturalnych w regionie między Blamont a Nancy. 
Inni podróżni podobnie postrzegali tę dychotomię. Podróżujący 
po południowej Francji Johann Georg Sulzer pisał o regionie na 
zachód od Nicei, podkreślając pracowitość miejscowej ludności, 
doskonałą uprawę winnic i zadbane gaje oliwne. Mimo to życie 
wiejskie w  tym regionie wydawało mu się ponure i  zacofane. 
Przedstawiał obraz „ubogich” wsi i ludności, którą opisywał jako 

232 Tamże, t. 1, s. 6; Günderode, 1783, t. 1, s. 40. 
233 Grimm, 1775, t. 1, s. 214 n., 245 n., t. 2, s. 27, 211.
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„wynędzniałą” i „źle ubraną”. „Pospólstwo albo też prosty lud 
wydaje się tu być wszędzie biedny. Poważanych rzemieślników 
nie ma tu w ogóle [...]. Za to jest tu jeszcze więcej żebraków, 
którzy bez wyjątku są okryci tak nędznymi szmatami, że obcy 
nie może na nich patrzeć bez obrzydzenia”234.

Opisywana już w czasach przedrewolucyjnych i krytykowana 
przez podróżnych z perspektywy oświeceniowej bieda ludności 
wiejskiej pogłębiła się w okresie rewolucji, mimo że część chło-
pów zyskała na zniesieniu feudalizmu w 1789 r.235 Johanna Scho-
penhauer opisywała okolice między Orleanem a Blois – pełne 
kontrastów i  heterogeniczne życie wiejskie, przeciwstawiając 
bogactwo natury, prawdziwy „raj” szeroko rozpowszechnionej 
biedzie. „Poza żebrakami oblegają nas tłum niewiast i  dzieci 
chcących nam sprzedać noże, które wyrabiane są tu bardzo 
dobrze w całej okolicy. Z narażeniem życia jedna z matek weszła 
na szprychę koła, wóz na chwilę przystanął, a  ona podsadziła 
swe półnagie dzieci na próg wozu. Maleństwa musiały trzymać 
w  rączkach noże oferowane do sprzedaży. Chętnie nabyliśmy 
od nich kilka noży, tylko po to, żeby uwolnić się od strachu 
przyglądania się im. [...] Drogi stały się całkiem złe, wsie i osady, 
przez które przejeżdżaliśmy odbierały nam wszelką ochotę, żeby 
wyjść z powozu”236.

W  podobnym duchu relacjonował swą wyprawę odbytą 
w  1801 r. Christian August Fischer. Już na początku relacji 
z podróży, rozpoczynającej się w okolicach Marsylii, nawiązał 
do położenia ludności w prowincji, gdyż czuł się osaczony „żebra-
kami”237. Bieda na francuskiej prowincji była często opisywana 
i krytykowana z punktu widzenia oświeconego mieszkańca mia-
sta, ale podróżni, podobnie jak w  przypadku Polski, zamiesz-
czali w swych relacjach także propozycję działań zmierzających 
do poprawy sytuacji agrarno-ekonomicznej, zwalczania biedy 
i oświecenia ludności wiejskiej. 

Wzór patrzenia na kraj pod kątem pożyteczności i funkcjonal-
ności, nastawionego na poprawę i reformy, dał Karl Andreas von 
Boguslawski, który podczas bitwy pod Jeną dostał się do francu-

234 Sulzer, 1780, s. 194, zob. też s. 173–175.
235 Soboul, 1996, s. 513–516; Tulard, 1989, s. 173–176.
236 Schopenhauer, 1825, s. 28–33; Lüdemann, 1825, s. 18, 32, 52 n.
237 Fischer, 1805, s. 5.
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skiej niewoli i spędził wiele miesięcy w Szampanii. W swej relacji 
z 1809 r. zatytułowanej Briefe über die Champagne und Lothringen 
an einen Landwirth in Schlesien zaprezentował typowy dla tamtych 
czasów, szczegółowy przegląd „gospodarki” ludności wiejskiej, 
jej „położenia i  panujących stosunków”238. Autor, jak zresztą 
wielu innych podróżujących, był doskonale poinformowany 
o „agronomicznych zasadach”. Poza pracami „agronomicznych 
pisarzy” Boguslawski znał przede wszystkim relację podróżniczą 
Arthura Younga, w której ten angielski podróżnik przedstawił 
krytyczny obraz francuskiego rolnictwa oraz sytuacji społecznej 
na prowincji i  domagał się wprowadzenia „lepszego systemu 
gospodarczego, kierującego się dobrobytem narodowym”239.

Po pierwsze, Boguslawski zajmował się właściwościami gleb, 
uwarunkowaniami klimatycznymi i  geografi czno-topografi cz-
nym położeniem departamentu. Potem zamieścił szczegółowe 
wywody na temat „obrabiania pól”, rodzajów zbóż i wydajności, 
obserwacje dotyczące używanych narzędzi rolniczych oraz sys-
temu nawadniania. Kolejne akapity poświęcone były hodowli 
zwierzęcej, warunkom w oborach i paszy, „politycznej sytuacji 
ludności wiejskiej” oraz La Société d’Agriculture, Commerce, 
Sciences et Arts Du Departament de La Marne i jego działal-
ności. Jego wnioski, które zresztą były zgodne z obserwacjami 
Younga i  innych niemieckich podróżników, były krytyczne, 
a nawet skrajnie negatywne. Gdyż, jak stwierdzał, warunki kli-
matyczne i glebowe powinny przynosić daleko lepsze rezultaty 
niż to w jego opinii miało miejsce Szampanii240.

Autor dostrzegał przede wszystkim wielkie niedostatki 
w  wykształceniu i  oświeceniu. Podkreślał, że rzadko spotyka 
się „oświeconych gospodarzy”, a  „oświata agronomiczna” 
pozostaje daleko w  tyle i  prawie nie spotyka się dostatecznej 
wiedzy o  optymalnym płodozmianie. Zamiast tego dominuje 
przestarzała „trójpolówka” i  agronomicznie zacofana metoda 
pozostawiania pól „odłogiem”241. Pozytywnie natomiast oceniał 
Boguslawski uwolnienie chłopów dzięki rewolucji od daniny, ceł 

238 Boguslawski, 1809, s. III n.
239 Tamże, s. 2, 4 n., 28, 112, 123; Young, 1794, s. 19–21, 25, 39, 41, 71; o recepcji 

Younga zob. Brun, 1799–1801, t. 1, s. 25; Forster, 1793, s. 609.
240 Boguslawski, 1809, s. 123 n.
241 Tamże, s. 11–13, 112, 125.
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i zależności feudalnej. Chłopi, stwierdzał, mają teraz możliwości, 
swobodę pracy, zawierania małżeństw i nabywania ziemi. Były to 
dokładnie te same postulaty, które podróżujący stawiali w odnie-
sieniu do polskich chłopów, aby mogła się rozwinąć rentowna 
gospodarka rolna oraz zdrowe społeczeństwo wiejskie. Cho-
ciaż Boguslawski zgłaszał w tym względzie pewne zastrzeżenie, 
stwierdzając, że sama realizacja tych postulatów nie przyniesie 
istotnej poprawy położenia chłopstwa.

Jego obraz sytuacji panującej na francuskiej prowincji był 
ogólnie rzecz biorąc negatywny i  zawierał szereg propozycji 
i  reform dotyczących zmniejszenia podatków, wzmocnienia 
interwencji państwa, efektywniejszego zastosowania płodo-
zmianu na różnego typu glebach oraz hodowli zwierzęcej. Jego 
konstruktywnie krytyczny sposób postrzegania niewiele różnił się 
od obrazu polskiej prowincji, rolnictwa i położenia społecznego 
ludności wiejskiej w Polsce.

Wymienieni tu autorzy z  ich negatywnymi, zdystansowa-
nym i  jednocześnie oświeconymi, a  także zorientowanymi na 
reformy opisami przestrzeni wiejskiej mogą być traktowani jako 
reprezentatywni przedstawiciele sposobu przedstawiania prze-
strzeni wiejskich do wczesnych lat XIX w. Postrzegali oni pro-
wincję z perspektywy własnego miejskiego pochodzenia lub też 
z punktu widzenia miejskiego, zurbanizowanego miejsca życia. 
To znaczy zarówno podróżujący po Francji, jak i po Polsce oce-
niali przestrzeń wiejską przede wszystkim jako „miastowi”. Ich 
pochodzenie społeczne, zawód, a  nade wszystko świadomość 
bycia oświeconym, tak przynajmniej sami siebie postrzegali, 
i  wywodzenie się ze środowiska miejskiego jest istotną przy-
czyną podobieństw opisów i  krytyki w  odniesieniu do Francji 
i Polski. Decydujące w postrzeganiu różnic kulturowych między 
podróżującymi i mieszkańcami zwiedzanych regionów – nieza-
leżnie, czy była to prowincjonalna Polska, Francja, czy Bawaria 
– było przeciwieństwo między miastem i wsią, opozycja między 
miejskim i wiejskim światem. Tu właśnie przebiegała zasadnicza 
linia podziałów kulturalnych i  cywilizacyjnych, różnic między 
nowoczesnością i  zacofaniem. Nawet jeśli litewska wieś stwa-
rzała inny obraz architektoniczny niż osada francuska, nawet 
jeśli społeczne i prawne położenie chłopów wykazywało różnice, 
to jednak krytyczne i dystansujące wzory postrzegania i opisu 
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były u Johanny Schopenhauer podczas podróży na trasie Paryż 
– Bordeaux takie same jak u Joachima Christopha Friedricha 
Schulza podróżującego z Rygi do Warszawy czy też u Johanna 
Heinricha Friedricha Ulricha wędrującego na trasie między Ber-
linem i Pomorzem. 

Przyglądanie się ziemi, agrarno-ekonomicznie, funkcjonalnie 
i utylitarystycznie zorientowana perspektywa obserwacji, kontra-
stujące nierzadko zacofanie i brak oświecenia oraz wynikające 
z tego propozycje reform w niewielkim stopniu różniły się między 
sobą, niezależnie od tego, czy odnosiły się do Francji, Polski, 
czy też do Niemiec. Przeważały podobieństwa, nie zaś różnice. 
Czasami inna była ocena przyczyn wiejskiej biedy i zacofania. 
W odniesieniu do Francji podróżni częściej wymieniali katolicyzm 
jako przyczynę „zabobonu”, „bigoterii”, żebractwa i próżniactwa, 
które przyczyniały się do wiejskiej biedy. W odniesieniu do Pol-
ski ostrze krytyki skierowane było przede wszystkim przeciwko 
sytuacji społecznej, niewoli chłopów, którzy w wielu regionach 
i w zależności od tego, czy żyli w majątkach królewskich, kościel-
nych, czy też szlacheckich, nie mieli prawa do ziemi i własności.

Mimo tego rodzaju różnic podróżnym krytykującym sytuację 
na wsi w okresie ok. 1800 r. chodziło przede wszystkim, jak to 
określił Friedrich Albrecht Klebe podczas swej podróży po zie-
miach wzdłuż Renu zajętych przez Francję, o społeczne i gospo-
darcze położenie ludności wiejskiej, o „bogactwo” i „dobrobyt 
człowieka wsi”, który jest „bazą narodowego dobrobytu”242. 
Tam, gdzie go nie było, krytykowano panującą sytuację zgod-
nie z ówczesnym myśleniem agrarno-ekonomicznym i w duchu 
„obywatelskiej naprawy”243.

„Idylliczny urok pasterzy” – prowincja francuska 
między biedą a sielankowym krajobrazem

Obserwowanie przez podróżnych ziemi była nieodzownym 
elementem dyskursu w  XVIII w. Apodemiczne pisma wyma-
gały od podróżnych już od początku stulecia obserwowania 

242 Klebe, 1801, t. 1, s. 165.
243 Pojęcie „obywatelskiej naprawy” (bürgerliche Verbesserung) pojawiło się pod 

koniec XVIII w. w  rozlicznych pismach reformatorskich dot. położenia ludności 
wiejskiej i Żydów; zob. np. Dohm, 1781. 
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agrarno-ekonomicznej sytuacji i rolniczego wykorzystania ziem 
w regionach wiejskich. Wraz z wykształcającymi się w ciągu wieku 
teoriami fi zjokratów i postulatem „obywatelskiej naprawy” sto-
sunków panujących wśród ludności wiejskiej wzrok podróżnych 
zatrzymywał się do ok. 1800 r. przede wszystkim na takich czyn-
nikach jak: własności gleb, klimat, demografi a, produkty rolnicze 
i  handel244. Ten ściśle agrarny sposób patrzenia na przestrzeń 
wiejską, który traktował przyrodę przez pryzmat pożyteczności, 
występował co prawda w dyskursie jeszcze na początku XIX w., 
ale z biegiem czasy tracił znaczenie w literaturze podróżniczej 
i nigdy później nie zajmował już tyle miejsca co w opisach z dru-
giej połowy XVIII w. Johann Daniel Mutzenbecher odnotowy-
wał ok. 1820 r. jedynie mimochodem, że tu czy tam było niewiele 
młynów-wiatraków albo że ziemia nie była wykorzystywana opty-
malnie. Jego perspektywa obserwacji była bowiem już inna niż 
jego poprzedników ok. 1800 r. Wzrok jego przykuwała przede 
wszystkim natura i krajobraz, którym delektował się jako este-
tycznym doznaniem i  w  opisie przyrody południowej Francji 
posługiwał się metaforą „ogród”245.

Zmiana w postrzeganiu przestrzeni wiejskiej i natury albo też 
krajobrazu nastąpiła w ostatniej dekadzie XVIII w.246 Proces ten 
staje się szczególnie wyraźny, kiedy spojrzy się wstecz na opisy 
Alp, Renu czy wodospadów na Renie w Schaffhausen, pocho-
dzące z  ok. 1700 r. Alpy, które dopiero w  XVIII w. stały się 
koronnym przykładem zmiany paradygmatu w postrzeganiu przy-
rody, mogły wywoływać jeszcze na początku wieku u podróżnych, 
jak u  Carla Ludwiga von Pöllnitza, tylko grozę247. Na zmianę 
postrzegania tych gór wpłynęło wiele czynników, wymienić trzeba 
tu recepcję dytyrambu Albrechta von Hallera sławiącego wysokie 
góry, jego wiersza z 1729 r. zatytułowanego Die Alpen, idealizują-
cego życie w Alpach w manierze krytyki cywilizacji oraz malarstwa 
pejzażowego, które za motyw obrało to pasmo górskie. Dzieła 
te miały zapewne wpływ na podróżnych na poziomie percepcji
przez nich otoczenia, sprawiając, że znikła prawdziwa groza 

244 Na temat fi zjokracji zob. Grandami, 1973; Hinrichs, 1989, s. 126–157; Perrot, 
1978, s. 559–579.

245 Mutzenbecher, 1822, s. 135, 138.
246 Krysmanski, 1990, s. 132 n.; Ritter, 1990, s. 31 n.; Simmel, 1990, s. 69 n.
247 Pöllnitz, 1739, t. 2, s. 395.
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i od lat 70. XVIII w. fala pielgrzymów zaczęła podróżować do 
Szwajcarii248. Przemianę w  postrzeganiu natury, która jeszcze 
w XVII w. uchodziła za przestrzeń nieożywioną, można prze-
konywająco przedstawić na przykładzie wodospadów na Renie 
w Schaffhausen, które przed 1750 r. były zwykle niewarte wymie-
nienia, natomiast w  relacjach podróżniczych z drugiej połowy 
XVIII w. zajmowały wiele miejsca, bywały nawet opisywane na 
wielu stronach249. Ren, ujawniło się to już przy analizie aspektu 
postrzegania przekraczania granicy, podlegał także przemianie 
w postrzeganiu i nadawaniu mu szczególnego znaczenia. Zmie-
niał się nie tylko sukcesywnie z  rzeki, którą trzeba było prze-
kroczyć, w  symbol narodowej granicy. Regiony wzdłuż Renu, 
wcześniej mało zauważane, stały się ideałem krajobrazu, o czym 
świadczą rozliczne opisy z XIX w.250 

Ta postępująca od końca XVIII w. zmiana paradygmatu 
w  postrzeganiu natury i  przydawaniu jej wartości dotyczyła 
Francji, przynajmniej jej części, jako kraju będącego celem 
wypoczynkowej czy też turystycznej podróży. Stwierdzenie to 
odnosi się w  szczególności do południa Francji, te bowiem 
obszary – pod wpływem recepcji dzieł Johanna Joachima Win-
ckelmanna i odkryciu antycznej, rzymskiej kultury, która pozo-
stawiła w południowofrancuskich prowincjach niemało śladów 
– traktowane były jako „przedsmak Włoch” i  odkrywane pod 
wzglądem krajobrazowym i kulturalnym251. Z kolei proces wywo-
łany idealizacją życia wiejskiego, zgodnie z ówczesnym duchem 
krytykowania cywilizacji i miasta, można też interpretować jako 
krytykę dominacji podróży do Paryża252.

Do omówionego wcześniej spojrzenia agrarno-reformator-
skiego i  ekonomiczno-utylitarnego doszło w  trzeciej dekadzie 

248 Albrecht von Haller, Die Alpen, w: 18. Jahrhundert, 1983, s. 391–395 (frag-
menty). Na temat powstania konceptu „idylli” w  twórczości literackiej XVIII w. 
zob. Groh, Groh, 1989; Kertscher, 1999; Geschichte der deutschen Literatur, 1990, 
s. 129–136; o Szwajcarii zob. Morkowska, 1997, s. 113; nt. malarstwa pejzażowego 
i architektury ogrodowej zob. Gombrich, 2001, s. 460 n., 472, 496; DaCosta, 1998, 
s. 484–487.

249 Morkowska, 1997, s. 107–110; 18. Jahrhundert, 1983, s. 423–430.
250 Neue Impulse, 1999, s. 315–320; Schmitt, 1996. 
251 Kautz, 1957, s. 197.
252 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 61 n.; o Winckelmannie zob. Geschichte der deut-

schen Literatur, 1990, s. 332–339; 18. Jahrhundert, 1983, s. 482–490; nt. krytyki cy-
wilizacji zob. Stollberg-Rilinger, 2000, s. 255–263, zwł. s. 256 n. 
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XVIII w., niepodyktowane żadnym celem, spojrzenie na naturę 
jako krajobraz. W literaturze podróżniczej krajobraz przedsta-
wiany był często jako rodzaj literackiego obrazu panoramicz-
nego253. Nie chodziło już więc tylko o  kwestie demografi czne, 
o topografi czną inwentaryzację uwarunkowań glebowych i kli-
matycznych czy też agrarno-ekonomiczną optymalizację, lecz 
o „odczuwanie”, jak o tym pisała Friederike Brun, zwiedzając 
pozostałości starożytne pod Nîmes254. U Brun obie perspektywy 
postrzegania natury występowały obok siebie. Było to typowe 
w okresie przejściowym ok. 1800 r. Obok krytycznych obserwacji 
dotyczących wiejskiej ludności lub struktury glebowej odnajdu-
jemy w relacjach Brun szczegółowe opisy krajobrazowe „błękit-
nego Rodanu”, który „wije” się „malowniczo”. Pisząc o rzym-
skich ruinach pod Nîmes, Brun przedstawia obszernie budowle 
na tle krajobrazu: „Nie mogłam się nasycić patrzeniem od dołu 
do góry na te piękne proporcje, w których oko doznawało peł-
nego zadowolenia”255. Podróżując między Lyonem i  Genewą, 
opisywała ona Alpy, ale zupełnie inaczej niż pół wieku wcze-
śniej baron von Pöllnitz, którego owładnęła „prawdziwa groza”. 
Brun naszkicowała idylliczny krajobraz „zachwycających kra-
inek”, „wyniosłych wielkości”, „nadobnych idyllicznych uroków 
pasterzy” i „majestatycznych szczytów gór”256. Inni podróżni, jak 
Johann Georg Fisch, przypatrywali się krajobrazowi z podobnej 
perspektywy. „Blisko Chambéry kraj staje się coraz piękniejszy 
i zachwycający. Miasto położone jest w niezwykle malowniczej 
okolicy. Góry o słusznej wysokości i majestatycznym wyglądzie 
ograniczają dolinę, która jest dość szeroka i otwarta, żeby nie 
zamykać wyobraźni [...]. Przez niziny wije się rzeczka między 
ogrodami i łąkami i wypełnia obraz swymi rozlicznymi zakrętami, 
aż zatraca się w jeziorze, którego część można zauważyć między 
górami. Zbliżając się po wzniesieniu ku miastu można rozko-
szować się pięknem, którym jest tak bogato otoczone”257. Tego 

253 Sulzer, 1780, s. 69; Storch, 1787, s. 7; zob. też Gumper, 1998, s. 162–173. 
254 Brun, 1799–1801, t. 1, s. 43; nt. natury i krajobrazu jako aspektu wrażliwości 

zob. Wegmann, 1988, s. 90–97.
255 Brun, 1799–1801, t. 1, s. 44 n.
256 Tamże, s. 134.
257 Fisch, 1790, t. 1, s. 6, 72, 253; Lindemann, 1784, s. 50; Kiesewetter, 1816, 

t. 2, s. 21. 
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rodzaju impresjonistyczne przedstawianie natury, które oddala 
się od paradygmatu opisu zorientowanego na pożyteczność, było 
nowe pod koniec XVIII w. Nawet jeśli podróżny, jak Fisch, nie 
pomijał biedy wiejskiej ludności, pojmowanie natury zmieniło 
się zasadniczo i o grozie nie mogło już być mowy. 

Pod koniec XVIII w. podróżujący przez Alpy Sabaudzkie, 
Alzację, ale również ci, którzy jako pierwszy cel podróży obrali 
Paryż, coraz częściej kierowali się na południe Francji. Śledząc 
opisy podróży po południowych prowincjach francuskich oraz 
wzdłuż Loary, często napotykamy na metafory w rodzaju raj czy 
ogród, które wyrażają zachwyt nad przyrodą. Jednym z przykła-
dów może tu być opis okolicy Awinionu i  Marsylii dokonany 
przez berlińczyka Johanna Georga Sulzera. „Zjeżdżając z tych 
gór ma się rozkoszny widok na położne w dole okolice Lambesc. 
To prawdziwy raj urodzajnych winnic i łanów zbóż, pośród któ-
rych stała zadziwiająca liczba drzew oliwnych. [...] Winnice były 
o tej porze roku mieszaniną zieleni, żółci i czerwieni, pola, na 
których stała pszenica były jasnozielone, a drzewa oliwne były 
niczym kwiaty na tym dywanie. Nie przypominam sobie, bym 
kiedykolwiek doznał tak przyjemnego widoku”258.

Szczegółowe opisy krajobrazu określanego mianem raju, któ-
rym w niektórych fragmentach Sulzer nadaje formę podobną do 
swego rodzaju narracyjno-impresjonistycznego malarstwa kra-
jobrazowego, są sprzężone z aspektem agrarno-ekonomicznym 
i rozważaniami na temat gospodarki i „kultury rolnej”259. Rów-
nież u innych autorów-podróżników pojawia się określenie „raj”, 
choć najczęściej w sytuacjach, kiedy w ich opinii w danej okolicy 
prowadzona była wzorowa gospodarka rolna. Nawet u tak bardzo 
krytycznej wobec biedy i żebractwa ludności wiejskiej i nędzy pro-
wincjonalnych miasteczek, jak Angoulême czy Poitiers, Johanny 
Schopenhauer pojawią się w opisie określenia „raj” i „ogród” 
w odniesieniu do tych miejsc, w których porządna gospodarka 
rolna, stosunkowy dobrobyt miejscowej ludności i urok przyrody 
łączyły się w spójny krajobraz260. Biorąc pod uwagę, że ówcze-
sna krytyka cywilizacji zawsze była jedynie krytyką metropolii, 

258 Sulzer, 1780, s. 108, 113, 124, 133, 157 n., 164.
259 Tamże, s. 126, 146 n.
260 Schopenhauer, 1825, s. 30, 32, 88–90, 103; Grimm, 1775, t. 2, s. 229 n.;

La Roche, 1787, s. 29, 240, 247, 259, 351 n.
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a wyidealizowane malarskie opisy krajobrazu czynione nierzadko 
na podstawie bardzo powierzchownego oglądu z pozycji pasażera 
jadącego dyliżansem, możliwe były przerysowania, a wielokrotnie 
podkreślana bieda mogła przeobrazić się w fałszywą idyllę.

„W tym czasie ów przyjemny widok był tym wspanialszy, że 
wszędzie przy drogach można było napotkać gromady ludzi, któ-
rzy całymi rodzinami, z młodzieżą, a nawet z dziećmi w kołyskach 
skupieni byli pod drzewami oliwnymi, gdyż był to czas zbioru 
oliwek. Widok tych rodzin rozsianych pod drzewami roztoczył 
przede mną obraz ludu żyjącego w szczęśliwym klimacie, miesz-
kającego po prostu pod drzewami i  rozsianego rodzinami po 
całym kraju pośród natury”261. Tak opisał swe impresje z okolic 
między Tulonem i Niceą Johann Georg Sulzer. Chcąc nie chcąc, 
fragment ten kojarzy się daleko bardziej z wynikającym z ówcze-
snej krytyki kultury i  cywilizacji przerysowaniem „szlachetnej 
dziczy” niż z zazwyczaj opisywaną biedą i nędzą chłopską262. Aby 
uchwycić sposób patrzenia malarza pejzażysty, Sophie von La 
Roche, siedząc w powozie, obserwowała „obrazy pięknych okolic” 
przez wystawione lusterko. Wobec czego opisywała życie wiejskie 
nad Loarą podobnie idyllicznie jak Sulzer. „Dziewki wiejskie idą 
z kądzielą u boku, przędą i śpiewają. Inne siedzą w polu na bruź-
dzie ziemi albo pod drzewem i pilnują dwóch lub trzech krów, 
które pasą się między topolami. Niewiele widziałam miedziory-
tów, które byłyby bardziej malownicze niż te sceny w naturze”263.

Opisy prowincjonalnej przestrzeni nie zawsze przyjmowały 
taką wyidealizowaną postać, ale zacytowane fragmenty wska-
zują jednak, w  odniesieniu do Francji, na zmianę w  perspek-
tywie patrzenia przez podróżnych na społeczność wiejską i na 
przemianę w postrzeganiu przyrody. O ile do 1750 r. przestrzeń 
między zurbanizowanymi centrami, dworami i akademiami była 
w większości nieopisywana, o tyle w drugiej połowie wieku prze-
suwała się coraz bardziej w  stronę centrum zainteresowania 
podróżnych. Początkowo przestrzeń prowincjonalna była postrze-
gana przez pryzmat agrarno-ekonomiczny i  utylitarystyczny, 
z krytycznej i oświeceniowej pozycji. Podobna  perspektywa, jak 

261 Sulzer, 1780, s. 157 n., 164, 172 n. 
262 Stollberg-Rilinger, 2000, s. 256–258; Freyer, 1990, s. 44 n.
263 La Roche, 1787, s. 244, 255–257, 351 n.; Lüdemann, 1825, s. 18; o malarstwie 

krajobrazowym zob. Weber, 1989, s. 99.
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już wspomniano, obowiązywała w odniesieniu do Polski. Poza 
obserwacją ziemi w kontekście rolniczym w przypadku Francji 
coraz powszechniejszy stawał się sposób patrzenia, w  którym 
przyroda jako krajobraz traktowana była z pozycji estetycznych. 
Południowe prowincje francuskie, które stały się „przedsmakiem 
Włoch”, coraz powszechniej widziane były jako „raj” lub „ogród” 
i coraz częściej stawały się miejscem uprawiania turystyki rekre-
acyjnej. Słabł natomiast ekonomiczny pryzmat obserwacji oświe-
ceniowej264. 

„Smutne pustynie” – Polska, kraj bez krajobrazu

Obszar polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Szwajcarią bynaj-
mniej nie był. Nie odpowiadał też ideałom sielankowego krajo-
brazu według Rousseau i Winckelmanna. W większości płaski 
krajobraz Rzeczypospolitej nie wpisywał się w ówczesny dyskurs 
o  krajobrazie idealnym, jaki opisywała literatura podróżnicza 
w odniesieniu do Włoch czy południowej Francji i  jaki propa-
gowało malarstwo pejzażowe i poezja końca XVIII w. W opi-
sach podróżniczych Polski rzadko można odnaleźć krajobrazowy 
„raj”, idylliczne, romantyczne czy „malownicze” obrazy przyrody. 
W opisach kraju północy dziewki wiejskie nie śpiewały i nie pod-
skakiwały tak jak w relacjach Sulzera z arkadyjskiego południa 
Francji. Polska nie miała do zaoferowania krajobrazowej drama-
turgii szwajcarskich Alp, które podróżni odkrywali i po wielokroć 
opisywali w ciągu XVIII w.265 Wysokie góry na południu Polski 
były w czasach zmieniającego się pojmowania krajobrazu i rodzą-
cej się turystyki rekreacyjnej uprawianej w krajobrazowo pięk-
nej okolicy całkowicie nieznane i nieopisane, i takie też pozo-
stały aż po wiek XIX, na co zwrócił uwagę Albrecht von Sydow 
podróżujący w  latach 20. XIX w. po Beskidach i Karpatach266. 
Zmiana nastąpiła dopiero w  drugiej połowie XIX w., kiedy 
odkryto urok sielankowego krajobrazu południowej Polski267. 

264 Schubert, 1827, t. 1, s. 112, 117; Alexis, 1828, s. 181, 184 n., 187–189; Fahne, 
1835, s. 68–70; Pückler-Muskau, 1835, s. 7, 10 n.; Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 58–64; 
Heine, 2002, s. 575 n. (art. Lutezia z 1846 r.); Rochau, 1847, s. 42.

265 Morkowska, 1997, s. 107–118.
266 Sydow, 1830, s. III–V.
267 Ford, 2002, s. 50–78.
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Do bardzo  nielicznego grona podróżnych, którzy otarli się o tę 
część Polski, należeli Christoph Seipp i Samuel Bredetzky. Ten 
ostatni przedstawił na początku XIX w. w swej relacji z podróży 
na tereny położone na południe od Krakowa bukoliczny opis 
krajobrazu tatrzańskiego, który jednak zmącony był biedą 
miejscowej ludności wiejskiej268. Obraz ten nie był podobny do 
„raju”, jaki jawił się w południowej Francji. Zgodnie z przyjętym 
w tamtych czasach sposobem przedstawiania krajobrazu i jego 
postrzegania, w  którym preferowano widok z  góry, podróżni 
zauważali romantyczne i idylliczne widoki jedynie w nielicznych 
w kraju pagórkowatych lub górzystych regionach i na dodatek 
tylko wówczas, gdy w ich mniemaniu właściwie uprawiano tam 
ziemię. Johann Bernoulli i Johann Rhode odnotowywali podczas 
podróży po ziemiach położonych na zachód od Gdańska, że są 
na nich „romantyczne doliny” i „mały raj”, gdzie pagórkowata 
topografi a i dobra „kultura rolna” tworzą wspólnie krajobraz269. 
Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, który szkicował raczej 
ponury obraz Polski, napisał o  „polskiej Szwajcarii” między 
Częstochową a Krakowem: „Zjeżdża się tu po dość utorowanej 
drodze do przepięknej skalistej doliny, przez którą wije się czysty 
strumień, który pomyka przez Dyszów ku Krakowowi i Wiśle”270.

Podobne, choć nieliczne widoki zauważyli podróżni na 
pagórkowatych terenach graniczących ze Śląskiem, Johann 
Joseph Kausch opisywał je jako „malownicze, angielskie partie 
ogrodowe”, oraz na północy – nad brzegami Niemna271. Trasę 
z Kowna do Grodna Carl Feyerabend opisał jako „nadzwyczaj 
uroczą i różnorodną”. „Droga z Kowna tutaj wiedzie na prze-
mian to przez ciągnące się przez wiele mil lasy, to przez piękne 
urodzajne równiny, to znów przez smutne piaszczyste pustynie. 
Napotyka się tu wspaniałe romantyczne miejsca, które tym 
bardziej zaskakują, że się człowiek ich nie spodziewa. Za mia-
steczkiem zwanym Olitą okolica coraz bardziej się wznosi, ale 
jednocześnie staje się bardziej romantyczna. Wspiąwszy się tu na 
znaczną górę, z jej wysokości otwiera się malowniczy krajobraz. 

268 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 24 n.; Seipp, 1793, s. 85–88.
269 Bernoulli, 1779–1780, t. 1, s. 149, 140; Rhode, 1798, t. 1, s. 79; König, 1996, 

s. 15. 
270 Neigebaur, 1839, s. 76.
271 Kausch, 1793, t. 2, s. 100.
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Niespodzianie w dole widać ukryty w gęstej zieleni piękny Nie-
men, jak wije się pomiędzy krzywiznami zalesionych brzegów, 
i dostarcza na swym grzbiecie dalekim narodom bogactwa tego 
kraju. Nigdy bodaj scena przyrody tak mnie nie zaskoczyła i tak 
zadośćuczyniła, jak ta właśnie”272.

Tego typu opisy romantycznych i  sielankowych obrazów 
przyrody i postrzegania krajobrazu, które przypominają relacje 
z południowej Francji, stanowiły jednak wyjątek. Uwypukla to 
zaznaczony wyraźnie w powyższym fragmencie element zasko-
czenia, że oto w Polsce, w kraju, który współczesnym znany był 
jako mało podniecający, wbrew oczekiwaniom napotyka się na 
krajobrazy robiące wrażenie. Przyroda i życie wiejskie nie były 
tu z  reguły, inaczej niż w  południowej Francji, przemieniane 
w  malowniczą idyllę czy raj albo romantyczną scenę z  paste-
rzami. Charakterystyczne dla sposobu postrzegania przestrzeni 
prowincjonalnej w Polsce było widzenie krajobrazu jako „jało-
wego”, „pustego”, „nudnego” albo wręcz „smutnego”, tak jak to 
odnotował w wielu miejscach w swej relacji Carl Feyerabend273. 
O okolicach Grodna Joachim Schulz napisał: „Szkoda, że kra-
jobraz przez który wiedzie trakt, jest dość smutny. Nie widać 
prawie nic jak tylko łysą, żółtawą i piaszczystą ziemię, która tu 
i tam urozmaicona jest lekkimi wzniesieniami i kępami drzew”274.

Mimo że podróżni nieco wcześniej chwalili „urodzajne zie-
mie”, to jednak z estetycznego punktu widzenia uważali, że nie 
ma w tym kraju wiele do odkrycia275. Również Johann Heinrich 
Liebeskind nie znalazł w przyrodzie polskich Infl ant, w okolicach 
Dyneburga na północy Rzeczypospolitej, niczego poza „smutnym 
bezludnym widokiem”276.

Istniały dwie główne przyczyn, które sprawiały, że przestrzeń 
prowincjonalna jawiła się podróżnym jako pustkowie, jałowe lub 
nudne. Po pierwsze, nie odpowiadała ona ówczesnym ideałom 
krajobrazu, którego wzorem była południowa arkadia. Po drugie, 
potencjalne bogactwo żyznych regionów było w oczach podróż-

272 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 502 n., zob. też s. 421, 505, 510; Huber, 1831, 
s. 330.

273 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 377; Reinbeck, 1806, t. 2, s. 233, 239.
274 Schulz, 1996, s. 23; nt. landscapes zob. Kirby, 1995, s. 138–144.
275 Schulz, 1996, s. 20 n.
276 Liebeskind, 1795, s. 248.
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nych niedostatecznie wykorzystane z powodu niewielkiej gęstości 
zaludnienia oraz upośledzonej pozycji chłopstwa wynikającej ze 
stosunków feudalnych. W odniesieniu do stosunkowo małej gęsto-
ści zaludnienia i nierzadko wielkich odległości pomiędzy wsiami 
oraz wynikającego z tego faktu nieużytkowania ogromnych połaci 
ziemi wielu podróżnych posługiwało się metaforą „pustyni”. 
Johann Rhode stwierdzał podczas swej podróży przez Kurlandię, 
że „granicząca z nią Polska [...] jest jedną wielką pustynią”277. 

W  literaturze podróżniczej o  Polsce nie widać zmiany 
w postrzeganiu, gdzie utylitarystyczno-funkcjonalną optykę wła-
ściwą oświeceniu zaczęłaby zastępować perspektywa, w której 
estetyczne doznawanie przyrody byłoby pochwałą krajobrazu, 
tak jak to miało miejsce w  odniesieniu do Szwajcarii, Włoch, 
południowej Francji, a nawet niektórych części Skandynawii278. 
Podczas gdy w wyniku zmienionego pojmowania przyrody roz-
winęła się regularna turystyka wiodąca podróżnych na południe 
Francji z pominięciem miast jako celów podróży, to w odniesie-
niu do Polski zjawisko takie nie miało miejsca.

Od statystyki do narodowego terytorium

Perspektywa patrzenia na wschodniego sąsiada, pojmowa-
nie go i opisywanie, zmieniała się w innym kierunku. Poza nie-
licznymi wyjątkami, w których opisane zostało piękno przyrody 
jako krajobraz warty zobaczenia, dominowała w całym badanym 
okresie funkcjonalna, agrarno-ekonomicznie wyuczona i  eko-
nomiczno-utylitarystycznie zorientowana optyka. Przed 1800 r. 
i  jeszcze na początku XIX w. dominowała często krytyczna, 
w  niektórych przypadkach wyraźnie negatywna perspektywa 
postrzegania prowincjonalnej przestrzeni. Jednak oświecony 
obserwator analizował jednocześnie przyczyny, w  tym m.in. 
demografi ę, stosunki społeczne i  historię Polski, które były 
odpowiedzialne za określone aspekty wiejskiego zacofania. 
Uwzględniane i zaznaczane były przy tym regionalne różnice. 
Była to perspektywa nastawiona, mimo krytyki, na przekaz 
 wiedzy, rozważanie reform i podkreślająca zdolność Polski do 

277 Rhode, 1798, t. 1, s. 35.
278 Na temat krajobrazowego odkrycia Skandynawii zob. Barton, 1998, s. 145–

–167.
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ich przeprowadzenia. Początkowo perspektywa ta niemal niczym 
się nie różniła, jak wyżej wykazano, od tej, w której widziano 
przestrzeń wiejską w innych regionach, czy to we Francji, czy to 
w Niemczech lub w Skandynawii279. Poprawa i reformy zależne 
były, w pojmowaniu ludzi oświecenia, od wiedzy i empirii. Oba 
zakresy były w odniesieniu do stosunkowo mało znanej Polski 
prezentowane przy pomocy statystyk. 

Johanna Josepha Kauscha, który w  przedmowie do swych 
Nachrichten über Polen opublikowanych w 1793 r. nazywał Polskę 
terra incognita, można traktować jako miarodajnego reprezen-
tanta podróżnych odwiedzających terytorium Rzeczypospolitej 
po ostatnim rozbiorze i próbujących ją przedstawić przy pomocy 
wiedzy statystycznej. Drugi tom relacji sporządzonej przez tego 
śląskiego lekarza i  pisarza zawiera rozdział zatytułowany Sta-
tistische Angaben über Polen, obejmujący wyczerpujące dane 
statystyczne dotyczące „przeglądu przychodów, liczby ludno-
ści i  ogólnej sytuacji w  trzech prowincjach Rzeczypospolitej, 
przedstawione w  postaci trzech tablic oraz tabelę rozchodów 
i przychodów odnoszącą się do Wielkopolski i Małopolski”280. 
W  rozdziale tym szczegółowo zostały przedstawione ziemie 
unii polsko-litewskiej w podziale na „województwa i dystrykty”, 
według ich wielkości oraz przy zastosowaniu takich kategorii jak 
„suma dymów”, „suma zapisanych przychodów”, „liczba miesz-
kańców, liczonych według zasady 6 dusz na jeden dym”, „suma 
wsi” czy „liczba kominów w mieście”281.

Kausch przejął te dane, jak sam napisał, od pewnego „pol-
skiego uczonego”, który je zebrał w latach 90. XVIII w. na pole-
cenie senatu. Ten zbiór danych jest charakterystyczny dla opisu 
Polski pod koniec XVIII i jeszcze na początku XIX w. Podróż-
nicy przykładali bowiem wagę do przekazywania wiedzy o Polsce, 
która miała mieć charakter empiryczny. Służyło to zarówno jako 
podstawa i potwierdzenie własnego postrzegania, jak i analiza 
strukturalnych problemów i  możliwości ich zreformowania. 
Kausch kolejny raz opisał kraj jako bezludny obszar, w którym 

279 Tamże, s. 59–80.
280 Kausch, 1793, t. 2, s. 186, 189. Na temat statystyki i nauki o państwie jako 

dyscypliny nauki ok. 1800 r. zob. Bödeker, 2001; Seifert, 1980; Stagl 1980; Statistik, 
1980. 

281 Kausch, 1793, t. 2, s. 189 n. 
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są „nieprzeniknione odległości między wsiami”282. Wplecione 
do relacji dane empiryczne i statystyczne potwierdzały wrażenia 
i stanowiły podstawę dla propozycji reform mających poprawić 
sytuację agrarno-ekonomiczną283.

Potencjalne bogactwo Polski i  czynnik demografi czny były 
wielokrotnie rozważane, przede wszystkim w kontekście moż-
liwych reform i działań mogących poprawić istniejącą sytuację. 
Za jeden ze sposobów wydajniejszego wykorzystania warunków 
naturalnych, przede wszystkim ziemi, uważano osiedlanie koloni-
stów, rolników i rzemieślników z obszarów spoza Rzeczypospo-
litej. Osadnicy, pochodzący w większości z Niemiec, częściowo 
także z Niderlandów czy Szkocji, osiedlali się na ziemiach pol-
sko-litewskich już od XVI w. Rzeczpospolita uchodziła w cza-
sie wyznaniowego podziału Europy za kraj religijnej tolerancji, 
stając się celem migracji prześladowanych grup religijnych, jak 
menonici, którzy osiedli m.in. w Prusach Królewskich. Na ich 
temat pozytywnie wypowiadali się podróżni, pisząc o  „miesz-
kaniach i [...] gospodarowaniu na roli” oraz o ich „skromności 
i pracowitości”284. W ciągu XVIII w. następowało dalsze osad-
nictwo. W latach 60. XVIII w., za panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, werbowani byli kolejni osadnicy. Po pierwszym 
rozbiorze w 1772 r. nasiliła się w poszczególnych zaborach kolo-
nizacja. Mimo że próby ściągania z zagranicy rolników i rzemieśl-
ników nie zawsze były pozytywnie oceniane, to jednak oświeco-
nym obserwatorom wydawało się to sprawdzonym sposobem 
na poprawienie strukturalnej słabości wynikającej ze zbyt małej 
populacji. Carl Feyerabend tak pisał o regionie wokół Kowna: 
„Napotykałem na wielkie połacie wspaniałych gleb, które od lat 
leżały odłogiem, po części dlatego, że brak jest ludzi, po części 
dlatego, że mieszkańcy umęczeni uciskiem despotów obrabiają 
jedynie tyle, ile muszą”285.

282 Tamże, s. 104 n.; zob. też Rhode, 1798, t. 1, s. 34.
283 Więcej danych statystycznych zob. Hermann, 1782, s. 345–351; Verzeichnis, 

1788, s. 41–44; Über die Handlung Polens (1792), w: Auswahl kleinerer Reisebeschrei-
bungen, 1784–1794, t. 17, s. 121–143; Höck, 1803, s. 87–110; Krug, 1805; Bredetzky, 
1809, t. 2, s. 70–72, 279–281.

284 Hornuff, 1790, s. 6 n.; o  kwestii tolerancji religijnej zob. Jaworski, Lübke, 
Müller 2000, s. 154; Zernack, 1994, s. 156; o  imigracji do Polski w okresie nowo-
żytnym zob. Rogall, 1996, s. 128–139.

285 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 173.
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W  oczach podróżnych rozwiązanie tego podwójnego pro-
blemu, a więc zbyt małej liczby ludności i złych warunków życia 
ludności wiejskiej, która na wielu obszarach żyła w różnych for-
mach osobistej zależności od właścicieli ziemskich, nierzadko 
w strukturze feudalnej, mogło nastąpić jedynie przez zniesienie 
feudalizmu i rozwój osadnictwa286. 

Około 1800 r. wypowiedzi podróżnych na temat kolonizacji 
były jeszcze ambiwalentne. August Friedrich Ephraim Ham-
mer i  Johann Christoph Hornuff podkreślali co prawda rów-
nież strukturalny problem niedostatecznej liczby mieszkańców, 
ale krytycznie ustosunkowani byli do kolonizacji niemieckich 
osadników, uznając, że jest to sposób, który nie zawsze przynosi 
zamierzone efekty. Z jednej strony ludzie ci nie są odpowiednio 
przygotowani do prowadzenia gospodarstw rolnych, z  drugiej 
zaś nie przyzwyczajeni do panujących ostrych warunków klima-
tycznych. Zaznaczali też, że nie wszyscy osadnicy przybywający 
z  Niemiec czy też innych regionów, okazywali się tak „praco-
wici” jak się tego spodziewano. Dlatego też uważali, że organi-
zowanie zbyt wielu kolonii nie jest opłacalne, gdyż przysparzają 
one państwu polskiemu, poszczególnym magnackim posiada-
czom ziemskim lub też mocarstwom zaborczym więcej kosztów 
niż zysków287.

Odmienny, pozytywny obraz protestanckich, niemieckich 
osadników żyjących w Galicji, należącej po rozbiorach do Austrii, 
przedstawił podróżujący po okolicy Samuel Bredetzky. O przy-
byłych w latach 70. do Galicji niemieckich osadnikach pisał, że 
z  biegiem czasu „stali się dość zamożni”288. Bredetzky, prote-
stancki duchowny, informował swych czytelników o  przywile-
jach nowych osadników, którym nadawano na własność ziemię, 
oddawano do dyspozycji mieszkania, narzędzia rolnicze i trochę 
zwierząt domowych. Stwierdzał, że zaczynając od tego skrom-
nego kapitału, wielu osadników doszło do znacznego dobrobytu. 
W ocenie Bredetzky’ego rolnictwo uprawiane przez miejscowych 
Polaków było bardziej zacofane i agrarno-ekonomicznie mniej 

286 Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 40 n., 43; Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 243, 317; 
Neigebaur, 1839, s. 64.

287 Hammer, 1787, s. 3–6; Hornuff, 1790, s. 27–29.
288 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 116.
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oświecone. To jednak, zaznaczał, nie wyklucza zmiany myślenia 
wśród polskich gospodarzy289.

Oświeceni i wierzący w postęp obserwatorzy z końca XVIII 
i początku XIX w. przyglądali się Polakom pod kątem ich zdol-
ności do zmiany w sposobie myślenia. W tym kontekście uwa-
żali, że konieczna jest poprawa sytuacji prawnej i  społecznej 
chłopów oraz że jest to kwestia oświecenia i przekazu wiedzy. 
W perspektywie porównawczej podróżni zauważali, że osadnicy 
spoza Polski i chłopi polscy czy litewscy stoją niejako naprze-
ciw siebie. Joachim Schulz, jadąc do Grodna, napisał o „wolnej 
wsi” Gogi: „Wieś zasiedlona jest przez tak zwanych niemieckich 
chłopów, którzy już w dawniejszych czasach osiedli w Polsce i na 
Litwie za obietnicę pewnych wolności, którą zresztą dotrzymano 
z korzyścią dla właścicieli ziemskich. Ale niemieckiego nie znają 
ci ludzie już od dawna. Domy w  tej wsi były większe, dłuższe, 
bardziej pieczołowicie zbudowane, ogrody wokół nich pracowicie 
zagospodarowane i ogrodzone płotem, stodoły nie miały dziur 
w dachu [...]. Mieszkańcy mieli wolny, otwarty i uprzejmy wzrok 
i wygląd, nie niewolniczo uniżonych istot, chłopów litewskich. 
Zbliżali się do mnie bez lęku i odchodzili nie bacząc na mnie. 
Wszedłem do kilku ich domów i zastałem porządek i czystość”290.

Sposób postrzegania Schulza jest reprezentatywny dla ok. 
1800 r. Podróżni opisywali różnice między zasiedziałymi i nie-
dawno osiadłymi niemieckimi i polskimi lub też litewskimi chło-
pami. Porównania te wypadały z reguły na korzyść kolonistów, 
w odniesieniu do rdzennej ludności wiejskiej były zaś bardziej 
krytycznie. Jednocześnie do początku XIX w. mamy do czynie-
nia ze zróżnicowanym sposobem patrzenia, który rejestrował 
przyczyny różnic. Taki sposób postrzegania jest też widoczny 
u  Schulza. Koloniści znajdowali się w  uprzywilejowanej pozy-
cji w porównaniu z większością polskich i  litewskich chłopów. 
Podróżni uważali, że przyczyną różnic jest korzystniejsza pozycja 
fi skalna i prawna przybyłych chłopów oraz sytuacja pańszczyź-
nianych chłopów, stanowiących większość na wielu terenach. 
Przede wszystkim fakt, że koloniści posiadali z  reguły własną 
ziemię, podróżni traktowali jako podstawową przyczynę różnicy

289 Tamże, s. 116–126; podobnie: Baczko, 1800, t. 1, s. 172–175.
290 Schulz, 1996, s. 18 n.
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poziomu rozwoju między niemieckim i  polskim rolnictwem. 
Zgodnie stwierdzali, że jedynie własność sprawia, że praca i trud 
mają sens. Zauważali, że tam, gdzie polscy chłopi byli właścicie-
lami, m.in. w majątkach kościelnych, gospodarowali oni równie 
dobrze jak osiedleńcy, a nawet lepiej291.

Aż po kres XIX w. perspektywa postrzegania polskiej wsi nie 
różniła się w swej istocie od tej odnoszącej się do Francji czy też 
innych regionów. Z reguły była neutralna i zróżnicowana regio-
nalnie. Analizowała przyczyny zacofania, stawiała na przekaz 
wiedzy, reformy i optymalne agrarno-ekonomiczne wykorzysty-
wanie ziemi. Jedyną różnicą występującą w relacjach o Polsce 
i Francji była kwestia przekazywania wiedzy. Podstawowe dane 
statystyczne, którymi podróżujący uzupełniali swe relacje, wystę-
pują prawie wyłącznie w opisach mniej znanej Polski. Niewątpli-
wie istniało w tym zakresie znacznie większe zapotrzebowanie 
na wiedzę w porównaniu do lepiej i częściej opisywanej Francji.

Taka perspektywa ludzi oświeconych i oświecających, która 
przybliżała to, co obce na podstawie danych, doświadczenia, 
statystyki i analizy przyczyn, zmieniła się w pierwszej połowie 
XIX w. Zauważalny jest wręcz przełom w relacjach z lat 30. i 40. 
tego wieku. „Na drodze z Częstochowy do Krakowa byłem zasko-
czony, napotkawszy w  Polsce miłą wieś, która nieoczekiwanie 
przypominałaby mi Niemcy. Była to Kamienica Polska, wyróż-
niająca się fabrykami. Kamienica należała dawniej do pewnego 
pana Gadowskiego. Nie była zbyt rozległa, jak większość wsi 
w  tym kraju. Składała się z  biednych, zdradzających ogromny 
nieporządek chat, ich mieszkańcy byli krnąbrni i nieposłuszni, 
w najwyższym stopniu złodziejscy, czym zmusili pana, który był 
dla nich zbyt łagodny, do sprzedania swego majątku”292.

Relacja Johanna Daniela Ferdinanda Neigebaura jest cha-
rakterystyczna dla okresu od połowy lat 30. XIX w. Po pierwsze, 
uwagę zwraca element zaskoczenia, że w Polsce, tu, w zaborze 
austriackim, można w  ogóle znaleźć „miłą wieś”. Autor pisze 
o zadziwieniu, gdyż takiej Polski, którą generalnie określał jako 
„krnąbrną”, „nieposłuszną” i „złodziejską”, się nie spodziewał. 

291 Hornuff, 1790, s. 17; nt. ówczesnej dyskusji nad kwestią pańszczyzny w aspek-
cie ekonomicznym zob. Łukowski, 1991, s. 60 n.

292 Neigebaur, 1839, s. 60.
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Sposób postrzegania przestrzeni i ludności wiejskiej nie był 
już tak samo krytyczno-oświeceniowy jak ok. 1800 r. Rozróżniano 
regiony i sytuację prawną, generalizowano, nierzadko degradu-
jąco. Neigebaur odmawiał Polakom – mającym jakoby negatywne 
cechy charakteru – jakiejkolwiek zdolności do reform, oświece-
nia i postępu, którą podkreślali jego poprzednicy. Jego zdaniem 
naprawa kraju była możliwa jedynie przez osadnictwo niemiec-
kich kolonistów. To, co polskie, w  postaci „polskich domów”, 
miało zniknąć i ustąpić miejsca wsiom „na modłę niemiecką”293. 
W tego rodzaju sformułowaniach wyrażała się nowa forma prze-
ciwstawienia tego, co polskie temu, co niemieckie, przy czym 
oba określenia nabierały coraz bardziej stereotypowych wzorców 
i esencjonalnej charakterystyki. Po stronie polskiej – negatywnej, 
a więc polskie to krnąbrne, złodziejskie i leniwe, po stronie nie-
mieckiej – pozytywnej, czyli niemieckie to uczciwe i pracowite.

Również u innych podróżujących w tym okresie perspektywa 
dyskursu na temat Polski przestała mieć charakter różnicujący, 
zamieniając się w  perspektywę dystansującą i  deprecjonującą, 
w której cechy Polaków opisywane były w skondensowany sposób 
jako negatywne. Bardzo powszechnie czytany pisarz podróżniczy 
i geograf Johann Georg Kohl charakteryzował Polaków jako opę-
tanych „nieograniczoną żądzą władzy, nieokiełznanym instynk-
tem niezależności, dzikimi skłonnościami i niskimi instynktami 
niewolniczymi, brakiem poczucia prawa i bezwarunkowego pod-
daństwa”294. Taka ocena implikowała obraz własny Niemców jako 
racjonalnych, rozsądnych, prawych i uczciwych. Przedstawianie 
Polaków jako „niewolniczych” w swym zachowaniu – kiedy mowa 
była o ludności wiejskiej – zdarzało się już wcześniej, choć bardzo 
rzadko. Jednak miało to miejsce zawsze w kontekście stosunków 
feudalnych i braku wolności osobistej, co było udziałem więk-
szości chłopów. Zatem to możliwości zewnętrzne i warunki życia 
czyniły z  ludzi „niewolników” i  „poddanych”. Od ok. 1840 r. 
obserwatorzy coraz częściej pomijali te uwarunkowania. Polacy 
zaczęli mieć coraz więcej cech negatywnych per se, o  których 
pisał Kohl i inni295.

293 Tamże, s. 60 n. 
294 Kohl, 1841, t. 3, s. 117 n., 120.
295 Goehring, 1844, t. 1, s. 63 n., 127–129, t. 2, s. 188.
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Ten przeobrażony dyskurs, który wykrystalizował się po 
powstaniu listopadowym i upowszechniał się coraz bardziej, aż 
do połowy wieku, wpisywał się w szerszy kontekst ówczesnych 
dyskusji, w których coraz bardziej chodziło o naród i narodowe 
terytorium. W tym czasie zwrot taki ujawnił się nie tylko w rela-
cjach podróżniczych, lecz także w tekstach publicystów i różnych 
innych źródłach, jak np. w  czasopiśmie „Die Grenzboten”296. 
W i tak mało pozytywnym obrazie Polski Ernsta Moritza Arndta 
charakterystyka kraju i ludzi w czasach po powstaniu listopado-
wym nabrała jeszcze silniejszych akcentów negatywnych297.

Snucie tu dalszych rozważań na temat kategorii charakteru 
narodowego i oceny domniemanych polskich cech oznaczałoby 
wyprzedzenie refl eksji zawartych w następnym rozdziale298. Przy-
toczone tu przykłady z  okresu po 1830 r. służą unaocznieniu 
przemiany w postrzeganiu Polski i przestrzeni wiejskich. Było to 
zjawisko, które przybrało postać inną niż w stosunku do Francji.

O  ile sposób patrzenia oświeconego mieszkańca miasta 
początkowo niemal identycznie opisywał wiejskie zacofanie we 
Francji i w Polsce, które różniło się jedynie poziomem, o  tyle 
w  latach 30. nastąpiła zmiana perspektywy, a  analogiczne do 
wczesnego XIX w. wzorce opisu zaczęły się różnić. Mimo że 
w  wielu relacjach nadal kontestowano w  odniesieniu do obu 
krajów wiejskie zacofanie, to w  przypadku Francji od końca 
XVIII w. zaczęła się rozwijać pozytywna recepcja krajobrazu 
i – co w kontekście opisywanej nędzy jest niemal paradoksalne 
– „zaczarowywanie” wiejskiej przestrzeni w pasterską sielankę. 
Natomiast w odniesieniu do Polski krytyczny dyskurs oświece-
niowy, zawsze zresztą zorientowany na agrarno-ekonomiczną 
poprawę, zaczął po 1831 r. przybierać postać wyraźnie negatyw-
nego, deprecjonującego i coraz bardziej generalizującego opisu.

Przypisywanie Polakom, pod koniec analizowanego okresu, 
cech negatywnych w  skoncentrowanej formie odmawiało im 
zdolności do posiadania własnego państwa i tym samym prawa 
do własnego terytorium. Niezależnie, czy inicjatywa wyszła od 
podróżników, czy też nie, retoryka narodowego odgraniczania 

296 Na temat negatywnego obrazu Polski w  „Die Grenzboten” zob. Pleitner, 
2001, s. 188–191.

297 Muallem, 2001, s. 144, 155–157.
298 Zob. III.3.
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się i  negatywnych ocen służyła legitymizacji rozbiorów Polski 
i  pokrywała się z  polityką nacjonalizacji czy też germanizacji, 
która za czasów działalności Eduarda Flottwella, nadprezydenta 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, była forsowana jako reakcja 
na powstanie listopadowe299. Poza tym esencjalnie negatywne 
opisy Polski mogą być interpretowane jako kolonialny dyskurs 
na temat byłych polskich ziem300.

Chodzi tu o  aspekty, które podobnie jak kwestia granic 
narodowych, nie odgrywały jeszcze istotniej roli ani w czasach 
rozbiorów, ani w pierwszych dziesięcioleciach po ich wprowa-
dzeniu. Po 1800 r. kwestia przynależności byłych ziem polskich, 
a przynajmniej tak jawi się to na podstawie literatury podróż-
niczej, uległa zapomnieniu. Wydaje się, że status quo rozbio-
rów, które w  1795 r. było w  pojedynczych przypadkach kryty-
kowane301, zostało zaakceptowane, a  nie narodziły się jeszcze 
pytania o narodową przynależność tych ziem. W każdym razie 
w opisach oświeconych, agrarno-ekonomicznie zainteresowanych 
podróżników nic na to nie wskazuje. „Sprawa polska” w postaci 
narodu, narodowości i narodowego samostanowienia stała się 
aktualna dopiero w okresie Wiosny Ludów, a przede wszystkim 
jako reakcja na powstanie listopadowe w Polsce. 

Po krótkim okresie liberalnego zachwytu Polską, który zazna-
czył się w relacjach niemieckich podróżników, nastroje zmieniły 
się gwałtownie i  to na niekorzyść Polski. W ciągu niedługiego 
czasu po publikacjach takich podróżników jak Harro Harring czy 
Karl Gustav Helbig, będących pod ogromnym wrażeniem wyda-
rzeń w Polsce w 1830/1831 r. i opowiadających się za sprawą pol-
ską, nastąpiło wyraźne przesunięcie punktu widzenia302. Zmiana 
sposobu patrzenia przez podróżnych na dawne ziemie polskie 
przypada na czasy, w których wewnętrzny dyskurs niemiecki na 
temat własnego narodu przybrał bardzo dynamiczną postać. 
W tych czasach żywo dyskutowanym problemem była nie tylko 
granica narodu na zachodzie, nad Renem i  odgraniczenie się 
od Francji. Kwestia granicy narodowej objęła od lat 30.  również 

299 Chwalba, 2000, s. 183 n.; Broszat, 1963, s. 70 n., 75–77.
300 Said, 1995, s. 100; Spurr, 1993, s. 77; Mills, 1999, s. 106–118; nt. kolonizacji 

ziem polskich zob. Kopp, 2001, rozdz. 1.
301 Huber, 1831, s. 321; Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 7 n. 
302 Harring, 1831b; Helbig, 1831.



257

Przestrzenie podróżowania

dawne ziemie polskie. Z lekką przesadą można by określić prze-
mianę, która nastąpiła w  ówczesnej literaturze podróżniczej, 
jako dyskurs kolonialny303. Dopiero po kilku dziesięcioleciach, 
po faktycznym zajęciu ziem w wyniku rozbioru Polski i w wyniku 
refl eksji, która przyszła po powstaniu listopadowym skierowanym 
przeciwko zaborcom i które uzmysłowiło istnienie mniejszości 
polskiej w Prusach, terytoria te zostały mentalnie „zajęte” przez 
obserwatorów. 

Mimo że sposób patrzenia na przestrzenie wiejskie, na gra-
nice i terytoria rozwijał się w różny sposób w odniesieniu do obu 
porównywanych regionów, to zauważalne są paralele. Polegają 
one na niemal jednoczesnej przemianie i synchronicznym prze-
łomie w obu obrazach obcości sąsiadów. Powodów tego zjawiska 
należy w pierwszym rzędzie szukać w wewnętrznym, niemieckim 
przebiegu debat o narodzie i narodowej jedności. Z jednej strony 
doszło do wyznaczenia własnego, narodowego terytorium obję-
tego granicą narodową, z drugiej zaś można zaobserwować nastę-
pujące niemal w tym samym czasie ostateczne zajęcie dawniej 
obcych ziem jako narodowego terytorium. I to zajęcie, w formie 
negatywnych opisów dokonywanych przez podróżników, można 
określić jako granicę ekspansywną.

4. Centrum i przestrzeń zurbanizowana

Wyżej wykazano, że przestrzenie wiejskie i przyroda zostały 
stosunkowo późno odkryte jako cel podróży per se. Oznacza to, 
że podróżowanie w kontekście wewnątrzeuropejskim ograniczało 
się do ok. 1800 r. w pierwszym rzędzie do miast. Nie zmieniło 
tego odkrycie krajobrazu, który nie stał się jeszcze samodzielnym 
celem podróży, lecz raczej uzupełniał podróże do miast. Również 
w XIX w. najważniejszymi celami podróży pozostały takie miasta 
jak Rzym czy Berlin, nade wszystko jednak wielkie europejskie 
metropolie – Londyn i Paryż. Celem peregrynacji były większe 
lub mniejsze zurbanizowane ośrodki, które podróżujący obie-
rali za cel z  powodów prywatnych, zawodowych, kulturalnych 
czy też politycznych. Jeśli nawet nie były one właściwym celem 

303 O zmianie w kierunku kolonialnego dyskursu na temat Polski zob. III.3. 
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podróży, to stanowiły przynajmniej stację tranzytową. W mia-
stach utrzymywano kontakty społeczne i osobiste. Ważnym ele-
mentem dla wykształconych podróżujących było też obcowanie 
z  kulturą poprzez odwiedzanie teatrów, oper, oglądanie róż-
nego rodzaju zbiorów i kolekcji oraz bibliotek. Ponadto zurba-
nizowane centra były miejscem wymiany naukowej i  transferu 
kulturalnego304.

Przed dokonaniem porównania opisów przestrzeni miejskich 
we Francji i w Polsce konieczne jest uwzględnienie kilku uwag 
wprowadzających na temat zurbanizowania obu krajów, gdyż 
sytuacja wyjściowa w  obu regionach była odmienna. Stopień 
urbanizacji i gęstość sieci miast były w obu krajach bardzo różne. 
Sytuacja ta miała niewątpliwie wpływ na atrakcyjność obu krajów 
jako celu podróży. 

Jeśli spojrzeć na stopień europejskiego zurbanizowania 
w  okresie między 1750 a  1800 r., to oba kraje znajdowały się 
na przeciwległych krańcach skali. W  połowie XVIII w. Fran-
cja mogła się poszczycić 55 miastami mającymi powyżej 10 tys. 
mieszkańców. W 1800 r. ich liczba wzrosła do 78. Polska, mająca 
w 1750 r. dwa, a w 1800 r. trzy miasta spełniające powyższe kry-
terium, znajdowała się po Skandynawii i  Portugalii na końcu 
europejskiej listy. Obszarowo znacznie mniejsze Niderlandy 
miały wówczas 18 lub też 19 takich miast. W o wiele mniejszej 
Szkocji, położonej na północno-zachodnich peryferiach Europy, 
nienależącej jak Niderlandy do zurbanizowanych aglomeracji 
europejskich, było w 1750 r. pięć, a w 1800 r. osiem miast mają-
cych co najmniej 10 tys. mieszkańców. W Świętym Cesarstwie 
Rzymskim Narodu Niemieckiego, obejmującym Niemcy, Austrię 
i Czechy, było 41 lub 61 miast tej wielkości305.

Posługując się innym kryterium porównawczym, a mianowicie 
stosunkiem liczby ludności zamieszkującej w  miastach powy-
żej 10 tys. mieszkańców i  łącznej liczby mieszkańców kraju, 
można wysnuć wniosek, że Polska, w której w miastach więk-
szych niż 10 tys. mieszkańców zamieszkiwało w 1750 r. 36 tys., 
a w 1800 r. 103 tys. osób, plasowała się w skali europejskiej na 
samym końcu. W 1750 r. odsetek ludności miejskiej wynosił 1%, 

304 Chaunu, 1997, s. 39.
305 Vries, 1980, s. 26, 29 n., 44.
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w 1800 r. – 2,5%306. Francja natomiast, mająca w 1750 r. blisko 
2 mln ludności zamieszkującej w  mniejszych i  większych mia-
stach, miała pod tym względem wiodącą w  Europie pozycję. 
Pięćdziesiąt lat później w miastach francuskich żyło już 2,4 mln 
ludzi, z czego połowa przypadała na Paryż. W obu przypadkach 
odsetek ludności miejskiej wynosił ok. 9%307. Polska prowadziła 
w skali europejskiej, choć na skromnym poziomie, pod względem 
przyrostu liczby ludności miejskiej w latach między 1750 a 1800 r. 
W  żadnym innym kraju europejskim liczba ludności miejskiej 
nie potroiła się w ciągu jedynie półwiecza. W pozostałych kra-
jach europejskich stopa przyrostu liczby ludności miejskiej była 
znikoma albo co najwyżej średnia, co mogło ewentualnie zapo-
wiadać mającą nastąpić później industrializację i związane z nią 
procesy urbanizacyjne w końcu XIX w., o których w odniesieniu 
do Polski nie może być mowy, gdyż proces ten był w tym czasie 
prawie wyłącznie ograniczony do przyrostu liczby mieszkańców 
Warszawy308.

Dane te potwierdzają niezwykłą heterogeniczność uwarun-
kowań w  obu porównywanych regionach pod względem prze-
strzeni zurbanizowanych i ich postrzegania. Ten sposób widze-
nia zawiera czynnik indywidualno-subiektywny oraz zbiorowy, 
albowiem podróżujący pozostawali pod wpływem ówczesnych 
debat i dyskursów. Trzecim wreszcie czynnikiem wpływającym na 
postrzeganie i sposób opisywania były faktyczne uwarunkowania, 
które w odniesieniu do urbanizacji były w aspekcie ilościowym 
bardzo różne. 

W  niniejszym rozdziale zaprezentowano w  perspektywie 
porównawczej wzorce postrzegania i opisów, którymi podróżni 
posługiwali się w odniesieniu do miast francuskich i polskich. 
Na tle krótko naszkicowanych bardzo różnych uwarunkowań 
dotyczących struktur miejskich w obu krajach, porównanie prze-
strzeni zurbanizowanych w Polsce i we Francji zmusza w pew-
nym stopniu do abstrahowania, aby konkretnie określić jednostki 
porównawcze. Jedną z nich jest dominacja francuskiej stolicy.

306 Przed rozbiorami liczba ludności Rzeczypospolitej wynosiła ok. 14 mln; Da-
vies, 2001, s. 666.

307 Powyższe dane zob. Vries, 1980, s. 29 n., 39; ok. 1750 r. Francja liczyła 
ok. 23 mln mieszkańców, ok. 1800 r. między 27 a 29 mln; Demel, 2000, s. 22.

308 DaCosta, 1998, s. 466–468.
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Nawet jeśli, poza Londynem, Paryż był najważniejszym 
miejskim celem podróży i centralnym urbanistycznym punktem 
odniesienia w końcu XVIII i w XIX w., a w badanym okresie 
podróże do Francji były w  praktyce podróżami do Paryża, to 
w  ramach dokonywanego porównania konieczne jest przesu-
nięcie dominacji nadsekwańskiej metropolii na dalszy plan na 
rzecz jej rzeczywistego znaczenia. To ograniczenie jest uzasad-
nione z dwóch powodów. Po pierwsze, o Paryżu i podróżach do 
tego miasta napisano już w  innych miejscach o wiele bardziej 
wyczerpująco niż to jest możliwe w pracy porównawczej obej-
mującej dłuższy okres309. Po drugie, można i trzeba abstrahować 
od Paryża, zważywszy, że stolica Francji była, pod względem 
wielkości i  co z  tym związane pod względem znaczenia poli-
tycznego, ekonomicznego i kulturalnego, przypadkiem wyjątko-
wym w urbanizacji europejskiej ok. 1800 r. Paryż, którego liczba 
mieszkańców przekroczyła w  owych czasach milion, był wraz 
z Londynem wyjątkiem, w  żadnym zaś razie regułą310. Jak już 
wcześniej zaznaczono, większość ludności Francji, podobnie jak 
całej Europy, żyła ok. 1800 r. na wsi, choć oczywiście w zakresie 
urbanizacji występowały ogromne różnice. Wzrost ilości i liczeb-
ności miast nastąpił w większości regionów Europy dopiero wraz 
z industrializacją w XIX w.311 W tym kontekście i zważywszy na 
powstałe liczne prace o Paryżu, stolicę francuską potraktowano 
w  niniejszym rozdziale stosunkowo marginalnie, choć jej rola 
była de facto w historii podróżowania, w szczególności do Francji, 
zgoła odmienna. 

Zamiast tego w pierwszym rzędzie przedmiotem analizy będą 
przestrzenie zurbanizowane ok. 1800 r. Były to mniejsze miasta 
prowincjonalne, mające nierzadko mniej niż 10 tys. mieszkańców 
i miasta liczące od kilkudziesięciu do ok. 100 tys. mieszkańców, 
które zaliczały się do nielicznej grupy dużych miast312. Miasta 

309 Diezinger, 1986; Grosser, 1989, s. 183–287, 359–404; Stierle, 1998.
310 Hohenberg, Less, 1985, s. 65, 226.
311 Tamże, s. 179–247.
312 Około 1800 r. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego miało 61 

miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, ok. 400 mających między 2 a 10 tys. 
mieszkańców oraz kilkaset małych miast mających od 1 do 2 tys. mieszkańców. Poza 
tym istniało ok. 3 tys. miast prowincjonalnych mających mniej niż 1 tys. mieszkań-
ców; Hohenberg, Less, 1985, s. 65. W odniesieniu do Polski zob. Jaworski, Lübke, 
Müller 2000, s. 203.
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tej wielkości tworzyły dla ludzi, którzy nie żyli w społeczności 
wiejskiej, przestrzeń życia świeckiego i były dla nich społecznym 
punktem odniesienia. Istnieją dwa powody, dla których pierwszo-
rzędne znaczenie przypisywane jest tu mniejszym miastom pro-
wincjonalnym i miastom o średniej wielkości, a nie Paryżowi czy 
też gwałtownie rozwijającej się od końca XVIII w. Warszawie. 
Po pierwsze, miasta na prowincji były istotniejszym elementem 
składowym infrastruktury podróżowania. Przez nie prowadziły 
główne trasy podróży, w nich też podróżujący zatrzymywali się 
na dłużej czy krócej, robiąc przystanki. Po drugie, przyjrzenie 
się miastom na prowincji jest ciekawsze, gdyż z reguły ich opisy 
przedstawiały szersze tło warunków życia i były miejscem socja-
lizowania się podróżnych. Jak już stwierdzono, podróżni pocho-
dzili z reguły z miast średniej wielkości, często z uniwersyteckich 
lub rezydencjonalnych. Poza Wiedniem jedynie Berlin, mający 
ok. 1750 r. ok. 113 tys. mieszkańców, należał wówczas do dwu-
dziestki największych miast europejskich. Do nich, po Berlinie, 
zaliczał się też Hamburg – 90 tys. mieszańców, Drezno – 60 tys. 
oraz Wrocław i Królewiec – po 52 tys. Wszystkie pozostałe mia-
sta, z których pochodzili podróżni lub z którymi byli przez dłuż-
szy czas związani, były mniejsze313.

Po polskiej stronie również trzeba zdystansować się, co zresztą 
jest jeżeli nie niezbędne, to przynajmniej sensowne, od miast 
średniej wielkości. Dotyczy to Gdańska, miasta hanzeatyckiego, 
położonego na często przemierzanej przez podróżnych trasie ze 
Szczecina do Królewca. Terytorialnie miasto należało do Rzeczy-
pospolitej w jej granicach z 1772 r., choć większość mieszkańców 
miasta była niemieckojęzyczna. Dopiero w wyniku drugiego roz-
bioru zostało przyłączone do Prus. Gdańsk był najobszerniej opi-
sywany przez podróżnych, najczęściej zresztą pozytywnie. Jednak 
w poniższych rozważaniach zostanie w dużej mierze pominięty, 
gdyż jako miasto hanzeatyckie stanowił wyjątek. W większości 
niemieckojęzyczna ludność, tradycja i  pewna samodzielność 
nadała Gdańskowi swoisty charakter, który zwykle opisywany jest 
jako „niemiecki”, mimo że ludność  niemieckojęzyczna okazywała 

313 Hohenberg, Less, 1985, s. 226. Wiedeń miał ok. 1750 r. ok. 169 tys. miesz-
kańców. Jednak wykazano już, że znakomita większość podróżujących pochodziła 
z obszarów północnoniemieckich, a liczba podróżujących pochodzących z Wiednia 
lub z ziem austriackich była znikoma. 
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tradycyjnie silne poczucie lojalności wobec Polski, co zresztą 
przetrwało rozbiory314. Gdańsk – politycznie i terytorialnie pol-
ski, a językowo, etnicznie i kulturalnie nacechowany niemiecko 
– stanowił przypadek szczególny wśród miast Rzeczypospolitej. 
Ponadto mimo przynależności do Polski w okresie nowożytnym 
miasto określane było jako niemieckie315. Odsunięto Gdańsk 
na dalszy plan, gdyż w  pierwszym rzędzie chodzi tu o  miasta 
polskie i francuskie.

Pomijając zatem Paryż i  Gdańsk, w  oparciu o  poczynione 
i wyjaśnione wyżej ograniczenia, uwaga podróżnych skierowana 
była przede wszystkim na mniejsze i średnie miasta, które znaj-
dowały się na trasie przejazdu do miast dużych i stolic w obu 
krajach.

„Mieszkania nędzy” – ponure prowincje 
między Wisłą i Garonną

Liczba opisanych większych i mniejszych polskich miast jest 
ograniczona. Spowodowane to było nie tylko niskim poziomem 
zurbanizowania, ale też praktyką podróżniczą, gdyż odbywała 
się ona z reguły po nielicznych szlakach316. Biorąc za podstawę 
Rzeczpospolitą w jej granicach z 1772 r., to Warszawa znajdo-
wała się w  centrum głównych szlaków. Opisane zostały mia-
sta położone przy szlaku północnym, wiodącym przez Słupsk, 
Gdańsk, Elbląg, Frombork, Kłajpedę do Królewca. Inny, często 
przemierzany szlak, wiódł z Wrocławia przez Małopolskę do Kra-
kowa, a stamtąd do Galicji, przez Wieliczkę, Tarnów, Jarosław 
do Lwowa. Trzecim najważniejszym szlakiem był prowadzący 
z Warszawy przez Białystok i Grodno do Wilna. Z Wilna szlak 
wiódł dalej przez Mitawę do Rygi i wreszcie do Sankt Peters-
burga. Miasta nieleżące przy wymienionych szlakach nie były 
prawie wcale opisywane. Na wschód od ostatniego wymienio-

314 Friedrich, 2000; Cieślak, Biernat, 1995. Relacje z podróży do Gdańska zob. 
Abegg, 1987, s. 117–130; Bernoulli, 1779–1780, t. 1, s. 149–332; Rhode, 1798, t. 1, 
s. 87 n.; Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 367–374; Fick, 1807, s. 160; Briefe über Danzig, 
1794, s. 54 n., 60 n.; Chodowiecki, 1923, s. 36–117. Na temat Elbląga i  stosunku 
jego mieszkańców wobec Polski zob. Gottlieb, 1799, s. 120.

315 Schilling, 1993, s. 11.
316 Na temat szlaków podróżnych zob. Fick, 1809; Güssefeld, 1793.
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nego szlaku prawie nie podróżowano, tak więc miasta jak Mińsk 
czy Witebsk, leżące na wschodnich peryferiach Rzeczypospoli-
tej, w ogóle nie zostały wymienione w literaturze podróżniczej 
o Polsce. 

Nie ma potrzeby spoglądania aż na wschodnie rubieże Rze-
czypospolitej, aby poznać granice położenia miast odwiedzanych 
w  Polsce przed podróżujących. Choć trasa wielu podróżnych 
prowadziła szlakiem północnym, to opisywali jedynie Gdańsk 
i  Elbląg. Niezmiernie rzadko nadkładali drogi, aby odwiedzić 
miasta położone nieco na południe, Toruń i  Bydgoszcz317. To 
samo dotyczy m.in. Lublina, Radomia, Gniezna, Kalisza czy 
Kielc, które związane były z politycznym i kulturalnym centrum, 
Warszawą, ale nie będąc położone przy utartych szlakach, pozo-
stały prawie nieopisane318. Także Poznań z  rzadka był wymie-
niany w opisach, a jeśli już, to bardzo powierzchownie i z reguły 
w  negatywnym świetle. Skoro więc w  stosunku do Poznania, 
jednego z większych i komunikacyjnie dobrze dostępnych miast, 
istniało małe zainteresowanie, to łatwo sobie wyobrazić, jak 
potraktowane zostały mniejsze miasta prowincjonalne319.

Z  dala od utartych szlaków podróżował August Hammer, 
zwiedzający w 1784 r. ziemie ukraińskie. „Trudno mi – pisał – 
przydać któremuś z  miast na Ukrainie jakiej wyższości, gdyż 
ich sposób budowy jest wszędzie jednaki, a  większą część ich 
mieszkańców stanowią Żydzi”320. Ostatecznie wyróżnił mia-
steczko Niemirów, składające się z  400 domów i  należące do 
magnackiej rodziny Potockich. Hammer chwalił jednolitość ulic 
i fabryki, krytykował jednak sposób budowania domów. „Domy 
mają wszystkie jedno piętro, zbudowane na fachwerku, a drzwi 
z pokojów prowadzą wprost na ulicę, to wada, która czyni z nich 
zimne i wilgotne izby i to tak brudne, jak w Niemczech i w innych 
krajach są zagrody dla zwierząt w  oborach”321. Taki jest, pisał 

317 O Toruniu zob. Biester, 1791–1793, list 20 (1792), s. 166–181, list 21 (1793), 
s. 262–292; o Bydgoszczy zob. Oesterlein, 1784, s. 84–93.

318 O Kielcach zob. Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 9–13; o Kaliszu i Gnieźnie zob. 
Kausch, 1793, t. 2, s. 166–173; Harring, 1831a, s. 224–230.

319 O Poznaniu zob. Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 288; Hornuff, 1790, s. 19–22; 
Kausch, 1793, t. 2, s. 162–166; Heine, 1981, s. 108.

320 Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 19.
321 Tamże, s. 20. Na temat urbanizacyjnego rozwoju w Polsce w XVIII w. zob. 

Rutkowski, 1927, s. 152–165.
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Hammer, typowy sposób budowania w Polsce. Za warte wymie-
nienia uznał on cztery kościoły znajdujące się w tej małej miej-
scowości, a  mianowicie dwa katolickie, unicki i  protestancki. 
Zwróciwszy uwagę na niedokończoną budowę dwóch kościołów 
i kilku budynków, Hammer stwierdził, że „wadą wszystkich Pola-
ków” jest częste niedokańczanie rozpoczętych prac, gdyż brakuje 
im „wytrwałości”. Swą generalizującą ocenę pozostałych miast 
ukraińskich Hammer zakończył wywodami na temat Niemirowa. 
„Wszystkie pozostałe miasta na Ukrainie są bez znaczenia, źle 
zbudowane, bez policji i fabryk. Mohylów nad Dniestrem i Ber-
dyczów zasługują na wymienienie jedynie z powodu ich słynnych 
rynków, a Cudnów z powodu założonych fabryk”322.

Mniej więcej w  tym samym czasie po Galicji podróżował 
Alphonse Heinrich Traunpaur d’Ophanie. Ten pochodzący 
z  Brukseli, późniejszy kapitan austriackiej armii przedstawił 
ponury obraz małych miast galicyjskich, które – jak pisał – 
musiały dawniej być „w daleko lepszym stanie”. „W Jarosławiu, 
który wydaje się po Lwowie największym miastem, była giełda, 
z której teraz zrobiono ratusz. [...] Brody są najznamienitszym 
miastem handlowym, albo bodaj jedynym miastem handlowym, 
w  którym największe zakłady, wyjąwszy rozliczne niemieckie 
domy handlowe i bankowe, prowadzone są przez Żydów. Poza 
tymi miastami prawie niewarte wymienienia są Zamość, Rze-
szów, Tarnów, Przemyśl i Krosno, a pozostałych nawet nie warto 
wymieniać”323.

Upadek tych miast autor wiązał bezpośrednio z  wpływem 
Żydów i szlachty, nie wskazując jednak dokładnie, na czym mia-
łaby polegać ich wina. Wielka liczba ludności żydowskiej w mia-
stach Galicji i w regionach litewskich była bardzo często przed-
miotem obserwacji zagranicznych podróżnych. Joseph Rohrer 
podkreślał w swej relacji z podroży odbytej zimą 1802 r. istnienie 
wielu galicyjskich miast prowincjonalnych, które z dyskredytującą 
manierą określał jako „miasta Żydów” albo „żydowskie gniazda”. 
Nierzadko, pisał Rohrer, Żydzi osiedlali się, jak np. w „Niżniowie 
w powiecie stanisławowskim”, gdzie wcześniej przez kilka lat byli 
zwolnieni z „pańskiej daniny” i gdzie zbudowali sobie podstawę 

322 Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 22.
323 Traunpaur d’Ophanie, 1787, s. 210.
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egzystencji, często w postaci karczmy324. Często udawało im się 
w ciągu niedługiego czasu wyrugować własność ziemską, a potem 
opanować handel i przemysł. „W Boberce, w miasteczku, z któ-
rego do Państwa piszę, tylko Żyd jest bogaty i  mieszka przy 
placu. Chrześcijański miastowy, który nie ma w  sobie niczego 
z mieszczańskości, jest biedny i zadowala się chatą, niezależnie 
od tego, jakie koleje losu go tu przywiodły”325.

Różnice istniejące w  mniejszych miastach między Żydami 
i Polakami były często podkreślane. Jednocześnie podróżni zwra-
cali uwagę na brak mieszczańskiej klasy średniej w  miastach, 
której funkcje, przynajmniej w oczach podróżujących, nie były 
w ogóle lub w niedostatecznej mierze wypełniane przez Żydów. 
Z perspektywy wielu podróżnych to właśnie Żydzi byli powodem, 
który uniemożliwiał powstanie mieszczaństwa326.

Żydami, jako dużą grupą miejskiej ludności, zajmowało się 
wielu podróżujących, ale niekoniecznie stawali się oni powo-
dem tego, że miasta prowincjonalne jawiły się jako zacofane 
i niecywilizowane. Różnice między ojczyzną a obcymi ziemiami 
podróżni, będący w większości protestantami, postrzegali pod 
koniec XVIII i na początku XIX w. przez pryzmat katolicyzmu 
i dyskursu o antykatolicyzmie. Na przykład Samuel Bredetzky, 
pisząc o Myślenicach, określał je jako „najmniej okazałe” wśród 
„galicyjskich miasteczek”. „W  samym miasteczku, które jak 
wszystkie inne jest prostokątne, jest co prawda kilka dobrze 
zbudowanych domów, w  których mieszkają powiatowi urzęd-
nicy. Wszystko jest jednak takie brudne i nie podoba się nikomu, 
kto przybywa tu z  komitatu Zipfer. Mieszkańcy są Polakami, 
wyznającymi katolicyzm, mają parafi ę i  kościół, i  biednie żyją 
z uprawy ziemi i z rzemiosł”327.

Kiedy Bredetzky, protestancki kaznodzieja i superintendent 
Galicji, opublikował w 1809 r. swą relację, linie podziału i kate-
gorie różnicującego postrzegania wyznaczał czynnik religijny 
czy też wyznaniowy oraz społecznie odmienne mieszczańskie 
usytuowanie samego podróżującego, który w Polsce napotykał 

324 Rohrer, 1804, s. 101, 108.
325 Tamże, s. 126.
326 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 87 n.; Bredetzky, 1809, t. 2, s. 147–149. O sytuacji 

Żydów w Galicji zob. Bartal, Polonsky, 1999; Grodziski, 1999. 
327 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 30.
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na kulturę miejską pozbawioną w znacznej mierze mieszczań-
skiej klasy średniej. W postrzeganiu większości protestanckich 
podróżnych negatywny obraz małych polskich miast wynikał 
z charakteru, jaki nadawali im Żydzi i katolicy. Pod względem 
społecznym przyporządkowywani byli drobnomieszczańskim 
i dolnym warstwom społecznym, a w odniesieniu do poziomu 
oświecenia i kultury obie grupy opisywane były jako zacofane 
i  niecywilizowane. Jednak explicite narodowe przeciwieństwo 
między Niemcami i Polakami odgrywało do wczesnego XIX w. 
w zasadzie podrzędną rolę, co zresztą pokazują czasem nawet 
bardzo drastyczne oceny wewnątrzniemieckiej przestrzeni kul-
turowej i opisywane przez protestanckich podróżujących wyzna-
niowe granice w Niemczech, np. w odniesieniu do Nadrenii czy 
Westfalii328.

W ten wzorzec postrzegania wpisywały się – jakby nieco na 
przekór – liczne, częstokroć pozytywne opisy małych miast na 
północno-zachodnich ziemiach polskich. Zamieszkała w  nich, 
w większości niemieckojęzyczna ludność miejska, nie była cha-
rakteryzowana jako „niemiecka”, lecz w  aspekcie społecznym 
i wyznaniowym defi niowana jako mieszczańska. Podróżni nie-
rzadko wskazywali na protestancki charakter miast, czasem 
powołując się na osiadłych w nich od XVI w. menonitów, któ-
rych osady w  opinii podróżujących pozytywnie odróżniały się 
od katolickich czy żydowskich miasteczek. Ponadto podróżni 
obserwowali w miastach tego regionu silniejsze mieszczaństwo, 
w  czym pozytywnie odzwierciedlało się ich własne społeczne 
pochodzenie i z czego mogły wynikać pewne podobieństwa329. 

Wzorzec społecznego, wyznaniowego i – uwarunkowanego 
tym – kulturalnego odgraniczenia przenikał również wiele opisów 
miast na trasie z Warszawy do Wilna. Podróżując na północ, nie-
daleko Grodna Carl Feyerabend dotarł do miasteczka Merecz. 
Miejscowość, jak pisał Feyerabend, właściwie leży „handlowo 
dość korzystnie” nad Niemnem: „Nie znajdziesz tam innych 
kupców, jak tylko polskich Żydów”330. „Brud i  nieczystość” 
charakteryzowały w  jego oczach miasteczko. Nie inaczej było 

328 Neutsch, 1986.
329 O Toruniu zob. Biester, 1791–1793, list 21 (1793), s. 264–291; Hornuff, 1790, 

s. 6 n.
330 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 507.
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w kawiarni, którą, jak podkreśla autor, prowadził Polak, a nie 
Żyd. „W miasteczku są niemal bez wyjątku nędzne domostwa, 
brudne ulice i  brzydkie drewniane kościoły. Dawniej było to 
polskie powiatowe miasto, nawet jeszcze dziś ściąga tu czasami 
duże grono polskiej szlachty”331.

Następne za Mereczem większe miasto, Grodno, potwier-
dzało jedynie u podróżnika jego wcześniejsze wrażenia i urucha-
miało mechanizmy odgraniczania. Jednak na początek podróż-
nego zdziwił „zaskakujący widok [...] nowoczesnych pałaców 
i pięknych ogrodów”, które porównywał do berlińskich. Jednak 
po bliższym przyjrzeniu się „złudzenie” prysło. „Na pierwszy rzut 
oka miasto robi wrażenie nowoczesnego, z masywnymi budyn-
kami, potem jednak widać szeregi drewnianych chat grożących 
zawaleniem, bez dymołapu i prawie bez okien, tak jak się to spo-
tyka w tysiącach polskich wsi. Nędzne mieszkania zamieszkałe są 
w większej części przez Żydów i utrzymywane są w żydowskim 
brudzie. Kłują smutno w oczy na tle pięknych pałaców, które 
się właśnie minęło”332.

Tym, co podróżnym rzucało się w oczy jako negatywna cecha 
charakterystyczna polskich wsi i małych miasteczek był w pierw-
szym rzędzie „żydowski brud”. Autor opisywał wąskie, krzywe 
ulice i zaułki, a  stan wybrukowania jako zły. Jedynie w  rynku 
znajdowało się, obok częściowo zawalających się domów, kilka 
„dobrze zbudowanych”.

W swych opisach Feyerabend wielokrotnie powraca do kwestii 
Żydów. W drastyczny sposób określa ich jako „budzących wstręt 
ludzi”, którzy swe „śmiecie” i „cuchnące ekskrementy” wylewają 
wprost na ulice. „Zwyczajową polską nieczystość” odnosił do 
Żydów, którzy na dodatek próbują oszukiwać obcych. Przy tym 
autor stwierdził, co trochę łagodzi negatywny obraz polskich 
Żydów, że niemieccy kupcy w Grodnie są niewiele lepsi333. Ten 
negatywny obraz miasta Feyerabend tłumaczy nie tylko ogólnie 
polską czy żydowską gospodarką, która wynikałaby z  wymie-
nianej przez niego „zwyczajowej polskiej nieczystości”. Autor, 
jak zresztą wielu innych współczesnych mu podróżników, był 

331 Tamże, s. 508.
332 Tamże, s. 510 n.
333 Tamże, s. 511–513.
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zdecydowanie świadomy historii kraju, którą uznawał za główną 
przyczynę „smutnych spustoszeń” w  Grodnie i  w  innych mia-
stach, także w  litewskim Kownie. Były to z  jednej strony, jak 
pisał, „długotrwałe niepokoje”, mając na myśli przypominające 
wojnę domową konfl ikty wywołane kolejnymi konfederacjami, 
z drugiej zaś wskazywał na wojny przeciwko Rosji i Szwecji, które 
były również odpowiedzialne za istniejący stan miast334. 

Nie wszystko w  Grodnie, w  którym naprzemiennie z  War-
szawą odbywały się w  czasach Rzeczypospolitej sejmy walne, 
było w tak złym stanie. Carl Feyerabend chwalił zamek królewski 
i jego założenie ogrodowe. Mowa o pałacu, w którym mieszkał – 
w momencie pobytu w Grodnie Feyerabenda – Stanisław August 
Poniatowski, „król bez kraju”, zmuszony do abdykacji po trzecim 
rozbiorze. Feyerabend zainteresowany był budowlami sakral-
nymi, licznymi klasztorami, kościołami i synagogami, i podziwiał 
niektóre „mistrzowskie dzieła sztuki”335. Jednakże ów podziw 
dotyczył wyłącznie takich dzieł jak organy czy ołtarze. Wyzna-
niowo Feyerabend dystansował się od katolicyzmu Polaków, 
określając ich jako „bigoteryjnych i głupich”. Jak bardzo nega-
tywnie opisywał katolickiego mnicha, tak wychwalał protestanc-
kiego kaznodzieję jako „oświeconego, rozsądnego i uprzejmego 
młodego mężczyznę, którego łagodna nauka trafi ała do serca, 
i który sam jest taki, jak jego nauka”336. Protestanckie pocho-
dzenie służyło podróżnym ok. 1800 r. w  pojmowaniu samych 
siebie jako symbolu oświecenia, rozsądku i nowoczesności, jako 
dystynkcja wobec katolików i Żydów.

Ogólnie ponury obraz Grodna Feyerabend kończy kilkoma 
wyjaśnieniami dotyczącymi sytuacji miasta po rozbiorach. Dawne 
Grodno, w którym odbywały się sejmy walne, należy od 1795 r., 
pisał Feyerabend, do zaboru rosyjskiego i  leży bezpośrednio 
przy granicy rosyjsko-pruskiej, która przebiega wzdłuż Niemna. 
Odnosząc się do panowania rosyjskiego na dawnych ziemiach 
polskich, wielokrotnie używał określenia „barbarzyństwo”: 
„straszliwy ucisk [...] barbarzyńskiego despoty”337. Odrodzenie 
się mającego bogatą tradycję miasta, które przed rozbiorami 

334 Tamże, s. 514; o Kownie zob. s. 459 n.
335 Tamże, s. 516–519.
336 Tamże, s. 516 n.
337 Tamże, s. 522 n.
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prowadziło „zawsze doskonały handel zbożem, dostarczając je 
do pruskich miast”, Feyerabend uważał za raczej niemożliwe ze 
względu na skutki porozbiorowe i sytuację na granicy. Wobec 
czego obawiał się, że „sławne Grodno w krótkim czasie zamieni 
się w nędzną wieś”, w której będą „mieszkali żebracy”338. Zwa-
żywszy na zniszczenia podczas ostatnich wojen, sytuację po roz-
biorach i panowanie rosyjskie wizja autora była ponura.

Niespełna dwadzieścia lat wcześniej niż Feyerabend mia-
sto odwiedził Johann Bernoulli i pozostawił opis pod wieloma 
względami porównywalny. Również w jego opisie po pierwszym 
pozytywnym wrażeniu szybko nastąpiło rozczarowanie. Odpy-
chająco oddziaływali na niego „brudni Żydzi”, podobnie wska-
zywał jednocześnie na przyczyny upadku miasta związane ze 
skutkami kolejnych wojen339. Mimo to Bernoulli pozytywnie, 
a nawet optymistycznie ocenił stan wyjściowy częściowo znisz-
czonego miasta. Tyle tylko, że był w  Grodnie po pierwszym, 
a  przed drugim rozbiorem Polski, kiedy miasto leżało jeszcze 
w głębi terytorium polskiego. Podkreślał zdolność okrojonego 
państwa do przeprowadzania reform, dalekowzroczne – jego 
zdaniem – było założenie przez „mądrego Stanisława Augusta” 
Szkoły Rycerskiej oraz nowych fabryk i manufaktur, w których 
m.in. produkowano aksamit i jedwab. Zauważał też, że wzorowo 
zostały zbudowane domy dla robotników, które nie ustępują 
tym na Pomorzu i w Brandenburgii. Ponadto chwalił „pojętność 
i zręczność” rodzimych robotników, którzy pod technicznym kie-
rownictwem Francuzów i  Niemców produkowali tkaniny „na 
wzór lyoński”340. Tę optymistyczną perspektywę zniweczył trzeci 
rozbiór Polski i panowanie rosyjskie, czego skutki przedstawił 
później Feyerabend.

Pomijając optymistyczny obraz Bernoullego, trzeba zauważyć, 
że polskie miasta prowincjonalne jak Kowno, Grodno i Merecz 
oraz o wiele większe Wilno były podobnie jak miasta w Gali-
cji opisywane sceptycznie i  krytycznie. Ten negatywny obraz 
wynikał w pierwszym rzędzie ze sposobu postrzegania, w któ-
rym decydującą rolę odgrywały aspekty religijne i  społeczne. 

338 Tamże, s. 532.
339 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 34 n.
340 Tamże, s. 41–45.
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Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że w opisach podróżujących 
ok. 1800 r. w większości przypadków odbijają się uwarunkowania 
historyczne, sprowadzając zły stan polskich miast do stereotypu 
polnische Wirtschaft341. Do początku XIX w. krytyczne, nierzadko 
zdecydowanie negatywne oceny, nie były w  żadnym wypadku 
ocenami jednostronnymi i generalizującymi, które odwoływałby 
się do tak czy inaczej formułowanego charakteru narodowego.

W tym, ogólnie rzecz biorąc, ponurym obrazie występują jed-
nak też jaśniejsze strony miejskiej kultury, choć trzeba zauważyć, 
że w  odniesieniu do Galicji i  ziem litewskich stanowią raczej 
wyjątek. Takim wyjątkiem był położony na trasie z  Warszawy 
do Wilna Białystok. To małe wówczas miasto było przez wielu 
podróżnych wyraźnie pozytywnie wyróżniane. Bernoulli chwalił 
sposób budowania i architekturę, nowoczesne założenie Nowego 
Miasta, które wiązał przede wszystkim z zaangażowaniem hra-
biego Branickiego oraz z „wielkim gustem”, z którym magnateria 
wyposaża swe pałace sztuką i obrazami342. Również inni podró-
żujący, wśród nich Johann Gottfried Seume i Georg Gottlieb 
Sigismund von Reinbeck, wypowiadali się przynajmniej mimo-
chodem pozytywnie o obrazie miasta i nowoczesnych budowlach 
w Białymstoku343.

Te stosunkowo krótkie i powierzchowne charakterystyki Bia-
łegostoku są typowe dla sposobu opisywania przez podróżnych 
małych i średnich miast prowincjonalnych. Dotyczy to zarówno 
Polski, jak i Francji. Mimo że praktykę i cele podróżowania ok. 
1800 r. można określić jako podróże do miast, a samo podróżo-
wanie oznaczało stykanie się z dużą ich liczbą, to jednak pobyty 
w nich były zwykle krótkie i pobieżne. Na przykład Reinbeck 
stwierdza dosłownie, że Białystok odwiedził przejazdem, a pobyt 
w mieście zajął mu tylko kilka godzin344. W większości przypad-
ków chodziło o zewnętrzny ogląd miasta i miejskiej topografi i. 
Wyjątek stanowiły szczegółowe wywody na temat miejskiej spo-
łeczności, życia mieszczańskiego, stowarzyszeń i zrzeszeń, towa-

341 Orłowski, 1996.
342 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 53–58. Chodzi o Branickich, wielu przedstawi-

cieli tej rodziny pełniło w  Rzeczypospolitej wysokie urzędy; Davies, 2001, s. 220, 
240 n., 488, 490.

343 Seume, 1815, s. 9; Reinbeck, 1806, t. 2, s. 266.
344 Podobnie Harro Harring podczas pobytu w Kaliszu; Harring, 1831a, s. 230.
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rzystw i kultury czy też społecznej stratyfi kacji. Jeśli podróżni 
spędzali w jakimś prowincjonalnym mieście nieco więcej czasu 
i  mogli dokładniej przyjrzeć się życiu miasta, to w  większości 
przypadków było to dla nich negatywne przeżycie. Zważywszy 
na ich pochodzenie z takich miast jak Berlin, Getynga, Lipsk, 
Drezno czy Królewiec i  na znajomość urbanistycznej kultury 
tych miast, małe miasta, jakość ich teatrów czy zbiorów, były 
w  wielu przypadkach w  generalizujący sposób degradowane 
jako nieważne, nieciekawe i mało wartościowe. Nie była to jed-
nakże specyfi ka miast polskich, litewskich czy galicyjskich. Takie 
podejście dotyczyło również sposobu postrzegania wielu małych 
i prowincjonalnych miast francuskich. 

Podobnie jak w Polsce, również we Francji w praktyce podróż-
niczej poruszano się po określonej liczbie szlaków. W związku 
z  tym liczba miast francuskich, które zostały wielokrotnie 
i  dokładniej opisane jest ograniczona, mimo daleko większej 
liczby dużych miast niż w Polsce. Jednym z typowych i wielokrot-
nie opisywanych szlaków była trasa z Paryża w kierunku połu-
dniowym, przez miasta nad Loarą: Orlean, Blois, Tours. Dalej 
na południu często odwiedzaną stacją było Angoulême. Stąd 
trasa wiodła najczęściej do Bordeaux, potem ewentualnie przez 
Tuluzę do regionu wokół Montpellier. Szlakiem tym podróżo-
wała w 1804 r. Johanna Schopenhauer. Obraz Orleanu skłonił 
pisarkę do postawienia pytania: „Dlaczego zawsze wyobrażaliśmy 
sobie Orlean jako pięknie zbudowane, duże miasto, jest dla nas 
niezrozumiałe. Pewne jest jednak, że takie nie jest. Wszystko, 
co w nim zobaczyliśmy zdało nam się brudne i biedne, a nasza 
gospoda, najlepsza w mieście, nie była w tej kwestii wyjątkiem”345. 

Uwagę zwraca kontrast między oczekiwaniem czy też wyobra-
żeniami a rzeczywistością, który występuje nie tylko w relacjach 
Johanny Schopenhauer346. W jej opinii o mieście niewiele było 
rzeczy wartych oglądania, z  wyłączeniem „katedry” i  „kilku 
fabryk cukru”. Dzień później autorka odnotowała w  Blois 

345 Schopenhauer, 1825, s. 25; podobnie: Rochau, 1847, s. 7 n.; bardziej pozy-
tywnie: La Roche, 1787, s. 237.

346 W  odniesieniu do Paryża: Schopenhauer, 1825, s. 156: „Może przybyłam 
do Francji z  nazbyt pozytywnymi wyobrażeniami i  przynoszę ze sobą oczekiwa-
nia do wszystkich miejsc, a zwłaszcza tych, które w swej nazwie mają przymiotnik 
królewski, że nic w nich nie będzie rozpadającego się ani zaniedbanego”; zob. też 
Diezinger, 1986, s. 277.



272

Nie Zachód, nie Wschód

podobny obraz. Miejscowość wydawała się jej „jeszcze nędz-
niejsza, brudniejsza i mniejsza”347. Jedyne, co doceniła, to piękne 
położenie miasteczka nad Loarą. Poza tym nie było tam, według 
niej, niczego, co warte byłoby wymienienia, a ponieważ gospoda, 
w  której się zatrzymała, była miejscem „nieznośnego brudu”, 
nie widziała powodu, by dłużej pozostać w miasteczku i o świcie 
wyruszyła w dalszą drogę348. Również kolejne miasto, Poitiers, 
Schopenhauer uznała za „mało zachęcające”: „W Niemczech, 
a  na pewno w  Anglii i  Holandii niepodobna wyobrazić sobie 
takiego małego prowincjonalnego miasta w  tej części Francji 
[...]. Te nędzne domostwa wyglądają, jakby były ulepione z błota. 
Nigdy nie myte od wstawienia okna dopełniają ten odrażający 
widok. Często zresztą ich brak i zastępują papierem nasączonym 
olejem lub niedbale zbitymi, niemalowanymi okiennicami”349.

O  ile Tours opisywała jako „najśliczniejsze, najprzyjaź-
niejsze, najczystsze małe miasto we Francji”, o  tyle jej wraże-
nia z  Angoulême były jeszcze bardziej ponure niż z  Orleanu 
i  Poitiers. W  wyraźną niechęcią odnotowała, że miasto jest 
„ponure i  nędzne” i  że jest „najbrudniejszym i  najbrzydszym 
jako dotąd widzieliśmy”. Porównując je z Niemcami, stwierdziła: 
„Obcując z ociężałą nieporadnością ludzi nas tu otaczających nie 
wierzymy wcale, że jeszcze jesteśmy we Francji. Czegoś takiego 
niepodobna znaleźć nawet w Pustaci Lüneburskiej ani w najod-
leglejszych zakątkach Westfalii”350. Wyjeżdżając, była „serdecznie 
rada z  uwolnienia od całej tej nędzy” małego miasta351. Tego 
rodzaju opisy, występujące licznie również w  innych relacjach 
podróżniczych, nie należały do rzadkości i jedynie w nieistotny 
sposób różniły się od wielu negatywnych opisów małych miast 
polskich352.

Podobieństwa wykazują nie tylko negatywne przykłady, rzad-
kie pozytywne opisy miast prowincjonalnych we Francji i w Pol-
sce wypadały dość podobnie. Opisy Tours poczynione przez 

347 Schopenhauer, 1825, s. 25 n., 29.
348 Tamże, s. 29.
349 Tamże, s. 33 n.
350 Tamże, s. 36. Na temat regionalnych różnic między miastami francuskimi 

zob. Benedict, 1989b, s. 11.
351 Schopenhauer, 1825, s. 37, zob. też s. 32 n., 35; o  Tours zob. La Roche, 

1787, s. 245 n.
352 Grimm, 1775, t. 1, s. 214 n.; Sulzer, 1780, s. 174 n., 190.



273

Przestrzenie podróżowania

Johannę Schopenhauer można bez żadnej przesady przyrównać 
do opisów Białegostoku Johanna Bernoullego. W takich przy-
padkach chwalono architekturę, nowoczesny sposób budowania, 
porządek albo też wzorowo funkcjonującą w mieście policję353. 
Podobna, w odniesieniu do obu krajów, była przede wszystkim 
powierzchowność oglądu małych i  średnich miast prowincjo-
nalnych. Z reguły zatrzymywano się w nich nie dłużej niż było 
to konieczne, rzadko też można znaleźć bliższe informacje na 
temat miejskiej kultury czy struktur społecznych w danej miej-
scowości. Postrzeganie ograniczało wrażenie wynikające jedy-
nie z zewnętrznego oglądu. Ponadto w większości przypadków 
przymierzane było do tego, co dobrze znane, a więc własnego 
środowiska. U  Bernoullego był to Berlin, u  Schopenhauer 
Gdańsk, u  innych Hamburg, Lipsk czy też Getynga, co spra-
wiało, że porównanie z poznawanymi miejscowościami musiało 
wypaść negatywnie. 

Podróże Johanny Schopenhauer przypadły na czas krótko 
po rewolucji. Pozostawiło to ślady, co zresztą często, ale pobież-
nie uwzględniała, przede wszystkim gdy chodzi o stan budowli 
sakralnych, jak kościoły i  klasztory. Jednak w  odniesieniu do 
miast, zwłaszcza gdy pisała o  ich negatywnym obrazie pod 
względem kulturalnym i ekonomicznym, kiedy oceniała je jako 
brudne i  nieznaczące, nie łączyła tego ze skutkami rewolucji. 
Skłonna była raczej do uogólnień, do generalizowania zacofa-
nia i  prowincjonalności w  odniesieniu do miejscowości poło-
żonych z  dala od zurbanizowanych centrów. To, że nie tylko 
rewolucja była powodem niekorzystnego obrazu wielu francu-
skich miast w  postrzeganiu podróżnych można lepiej uchwy-
cić, analizując dłuższy przedział czasowy, uwzględniający okres 
przedrewolucyjny. 

Podobnie jak Johanna Schopenhauer podróżująca w 1804 r. 
na trasie Paryż – Bordeaux swe wrażenia z szeregu małych i śred-
nich miast na szlaku Lyon – Marsylia opisywał np. Johann Georg 
Sulzer, podróżujący jednak znacznie wcześniej, bo w latach 80. 
XVIII w. Miasta te zrobiły na nim negatywne wrażenie. O poło-
żonym na południe od Lyonu Vienne napisał: „Samo miasto 
ma ponury, melancholijny wygląd. Ma bardzo ciasne i w części 

353 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 53–58.
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wstrętne ulice, że człek rad wydostaje się za jego bramę”354. Wie-
lokrotnie utyskiwał na „wstrętną nieczystość”: „Trudno sobie 
wyobrazić rodzaj niefrasobliwości, jaką lud we Francji okazuje, 
gdy chodzi o czystość, wygodę i porządek w mieszkaniach. Tę 
niepojętą dla mnie obojętność napotkałem wszędzie, poczynając 
od Fort l’Écluse aż do Marsylii”355.

W odniesieniu do Francji nie występuje jednak analogiczny 
do polnische Wirtschaft topos, choć wypowiedzi takie jak Sul-
zera, odnoszące cechy charakteru do całego regionu, a  może 
i do całego „narodu”, nie są dalekie od takiego stereotypu356.

Jednym z większych miast, w których Sulzer zatrzymał się dłu-
żej niż jedynie przejazdem, była Nicea. Mająca 25 tys. mieszkań-
ców, jak podawał Sulzer, należała do bardziej znaczących miast. 
Miasto i  jego mieszkańców opisywał jako francuskie i Francu-
zów, mimo że Nicea znalazła się w granicach Francji dopiero 
w wyniku rewolucji. Przykład ten ilustruje płynność w postrze-
ganiu współczesnych w  odniesieniu do regionów, narodowej 
przynależności i granic. 

Sulzer skarży się na ciasne i ponure ulice, „wstrętną nieczy-
stość”, zapachy, co skłania go do pytania o „wrażliwość” miesz-
kańców357. Odnosząc się do kwestii społecznych, zauważa dużą 
liczbę niezamożnej szlachty, która przebywa w mieście i sprawia, 
że życie miejskie jest bardzo ubogie. „Nie widzi się tu dlatego 
niczego z panującej w dużych miastach całej Europy obfi tości, 
żadnych bogatych ekwipaży, bez których nie podobna się obyć 
w kraju, w którym nie ma dróg i w mieście, w którym jest mało 
ulic, którymi można by przejechać powozem. Nie ma żadnej 
wartościowej rozrywki, żadnego teatru, żadnych wykwintnych 
przyjęć, poza może bardzo szczególnymi okazjami”358.

Tak jak Johanna Schopenhauer mierzyła miasta francuskie 
dobrze jej znaną własną miarą i przyrównywała do Gdańska, tak 
też i w tym przypadku podróżny dokonywał ocen z perspektywy 
mieszkańca wielkiego miasta, traktując obce miasto przez pry-
zmat własnego pochodzenia. Przez Sulzera przemawia berlińczyk,

354 Sulzer, 1780, s. 84
355 Tamże, s. 70, 93, 98, 181.
356 Zob. III.3.
357 Sulzer, 1780, s. 181 n., 191.
358 Tamże, s. 191 n.
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który pochodząc z  wielkiego miasta, mierzy małe i  średnie 
ośrodki prowincjonalne berlińską miarą. Porównując z miastem 
rezydencjalnym, Berlinem, który za czasów Sulzera liczył ok. 
135 tys. mieszkańców, miasta jak Nicea, ich obraz, ulice, życie 
kulturalne i społeczne były w ogromnej mierze nieciekawe i zaco-
fane359. Niedocenianie małych miast i prowincji przebija bardzo 
często w relacjach mieszczanina. „Wszelakie działania i uwaga 
ludzi wydaje się być tu skupiona na wąskim kręgu rzeczy leżących 
w najbliższym zasięgu wzroku. Dlatego też każda najmniejsza 
historia rodzinna czy towarzyska i  to, co dzieje się codziennie 
w mieście, budzi wiele zainteresowania. Drobna historyjka galan-
teryjna albo jakiekolwiek inne nieważne zdarzenie, które wynikło 
choćby podczas konwersacji czy też przy piłce, jest przez wiele 
dni jedynym tematem rozmów. [...] Wszystko wskazuje na nie-
zwykłą potrzebę zabicia czasu i udowadnia, że ludzie tutejsi nie 
potrafi ą zająć się czymś w domu ani też bawić”360.

Pod względem społecznym Sulzer dystansował się zarówno 
od ubogiej szlachty, jak i dolnych warstw społecznych, jak rze-
mieślnicy, najemnicy pracujących za dniówkę czy żebracy. Ale 
też mieszczanie odpowiadali jego wyobrażeniu, albowiem „prosty 
mieszczanin mieszka zwykle w największej nędzy i dusi się od 
kurzu i brudu”361. 

Odgraniczanie się od szlachty, drobnego mieszczaństwa i dol-
nych warstw społecznych, będące generalną dystynkcją wobec 
małomiasteczkowego życia na prowincji, było – podobnie jak 
w Polsce – związane z wyznaniowym i różnicującym postrzega-
niem. W „odniesieniu do religii” panowała według Sulzera nawet 
w miastach „niemal wszędzie wielka niewiedza, ślepy zabobon” 
i gdyby „tutejsi mieszkańcy nie obawiali się, że po śmierci trafi ą 
do czyśćca, to zapewne połowa tutejszych duchownych musiałaby 
zemrzeć z głodu, albo się wynieść”362. Sulzer, który poza zabobo-
nem nie krytykował religii per se, lecz raczej formę jej praktyko-
wania, podkreślał niewiedzę i powierzchowność „ćwiczeń służenia 
Bogu” u katolików, które uznawał „za uciechy karnawałowe”363.

359 Na temat Berlina w końcu XVIII w. zob. Schultz, 1987, s. 249–319.
360 Sulzer, 1780, s. 197 n.
361 Tamże, s. 194, 199.
362 Tamże, s. 193–195.
363 Tamże, s. 196.
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Z perspektywy oświeconego mieszkańca wielkiego miasta kry-
tykował zacofanie prowincjonalnego miasta nie tylko w odnie-
sieniu do nieoświeconego katolicyzmu, lecz szerzej, w aspekcie 
wykształcenia i kultury. „Wiedza naukowa i fi lozofi czna, nawet 
zwykła wiedza historyczna o  ogólnym stanie świata, choćby 
wysiłek oświecenia ducha albo poprawienia gustu, to rzeczy tu 
niezwykle rzadkie, a książki tu bardzo trudno dostać. Byłem tu 
w najlepszych dwóch księgarniach i nie widziałem poza książecz-
kami do nabożeństwa i książkami łacińskimi żadnych innych, jak 
tylko słowniki”364.

Z perspektywy podróżnych głównymi cechami różnicującymi 
małe i średnie miasta prowincjonalne była niedostateczna kultura 
i wykształcenie, społeczne różnice między szlachtą i nieszlachtą, 
szczególnie głębokie w porównaniu z dolnymi warstwami spo-
łecznymi, oraz różnice wyznaniowo-religijne. 

Dla ukazania podobieństw w postrzeganiu miast we Francji 
i w Polsce przez niemieckich podróżnych warto w tym miejscu 
powrócić znów do Polski albo też do litewskiego Wilna. Kilka 
lat później niż Johann Georg Sulzer relacjonował swe wraże-
nia z  Nicei, Therese Huber odwiedziła stolicę Litwy, Wilno, 
gdzie zatrzymała się na kilka miesięcy. Wilno, liczące wów-
czas ok. 100  tys. mieszkańców, bardzo mocno ucierpiało pod-
czas ostatnich wojen i według Huber liczyło pod koniec lat 80. 
XVIII w. jedynie 30 tys. mieszkańców, co odpowiadało mniej 
więcej wielkości Nicei. Abstrahując od warunków zewnętrznych, 
które doprowadziły do upadku Wilna, a które zresztą autorka 
uwzględnia, opisując swe niekorzystne wrażenia, jakie zrobiło 
na niej miasto, postrzeganie przez nią różnic odbywa się według 
podobnego wzorca jak w przypadku Sulzera i innych podróżu-
jących do Francji. W  aspekcie społecznym autorka podkreśla 
własny ogromny dystans w  stosunku do nierzadko zubożałej 
drobnej szlachty, która zresztą wydawała się jej bardzo „sfran-
cuziała”365. Huber zauważa w swym opisie, że w mieście brak było 
– poza nielicznymi, zamożnymi, żydowskimi kupcami – wyższego 
mieszczaństwa, które odpowiadałoby jej własnemu społecznemu 
pochodzeniu. Ponieważ separowała się w  sensie społecznym 

364 Tamże.
365 Huber, 1831, s. 344 n., 352.
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od szlachty, tym silniej dochodził w jej opisie do głosu dystans 
w  stosunku do niższych warstw społecznych zamieszkujących 
miasto366. W parze z dystansowaniem się od niższych warstw szło 
podkreślanie różnic wyznaniowo-religijnych. Dystansowała się 
od Żydów, których w znakomitej większości zaliczała do miej-
skiej niższej warstwy społecznej, posługując się wymienionymi 
już wcześniej, stereotypowymi kategoriami „brudu” i „nieczysto-
ści”. Od katolickich mieszkańców Huber odcinała się poprzez 
podkreślanie zacofania i ciemnoty w sprawach religijnych367. 

Wzorce różnicującego postrzegania i dystynkcji przestawały 
funkcjonować, kiedy Huber poruszała się w kręgach wileńskiego 
mieszczaństwa, a  więc w  obrębie własnej warstwy społecznej, 
która odpowiadała jej pochodzeniu. W „kręgach towarzyskich” 
i w rodzinach, które „wedle rangi dochodu i urzędu piastowanego 
przez ojca rodziny, u nas zaliczono by do dobrej rodziny miesz-
czańskiej”, grano w karty, a wśród dam rozmawiano o rodzinie, 
modzie i teatrze. Ta społeczna bliskość i nieskrępowane obco-
wanie z dobrze znanym światem, za sprawą wspólnych wartości 
i stylu życia mieszczańskiego, pojawia się u Huber wielokrotnie, 
nawet jeśli tu czy ówdzie zauważa ona pewne różnice. Odnoto-
wała np., że będąc nawet w „małym gronie”, rzadko spędza się 
wspólnie „wieczór w cichości” i że damy dużo rzadziej zajmują 
się robótkami ręcznymi. Zwróciła też uwagę na mało rozpo-
wszechnioną kulturę czytania i że „lektura [...] ograniczona jest 
jedynie do kilku francuskich pisarzy i nielicznych nowych pol-
skich powieści”368. Mimo że podróżni zauważali różnice i zwykle 
podkreślali społeczne, religijne czy też narodowe odmienności, 
to jednak bywając w mieszczańskich kręgach, zapominali o nich 
w poczuciu wspólnoty społecznej. W obrębie znanego sobie habi-
tusu czy kręgu społecznego i w ramach wspólnej mieszczańskiej 
kultury nie było mowy o brudzie, zabobonie czy też ciemnocie369.

Wróćmy jednak do Francji. Przez cały badany okres uwi-
docznia się sposób postrzegania mniejszych i  średnich miast 
prowincjonalnych przedstawiony już wcześniej w  odniesieniu 

366 Na temat odgraniczania się mieszczaństwa od szlachty i  niższych warstw 
społecznych zob. Frevert, 1989, s. 266 n.

367 Huber, 1831, s. 342, 344 n., 347, 350, 356 n.
368 Tamże, s. 364–365.
369 O Francji zob. Fisch, 1790, t. 1, s. 134; La Roche, 1787, s. 96, 379, 490.
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do lat 80. XVIII w. na przykładzie relacji Johanna Georga Sul-
zera i  do początku XIX w. na przykładzie publikacji Johanny 
Schopenhauer, ukazujący różnice wywołane w pierwszym rzę-
dzie czynnikami społecznymi i religijnymi oraz wynikający z obu 
aspektów kulturalny dystans wobec małomiasteczkowego, pro-
wincjonalnego środowiska. Podobne wzorce postrzegania wystę-
pują w literaturze podróżniczej hamburczyka Johanna Daniela 
Mutzenbechera. Szlak jego podróży w 1819 r. wiódł przez wiele 
miast prowincjonalnych, ale też przez znaczące miasta, jak Lyon 
mający ok. 100 tys. mieszkańców, Vienne (ok. 11 tys.) czy też 
Nîmes (ok. 40 tys.). Mimo znaczenia i  wielkości poszczegól-
nych miast nie skłoniły one podróżnika do dłuższego pobytu, 
co sprawiło, że ich ogląd jest był – jak u wielu innych autorów 
– powierzchowny i zewnętrzny. Pojawiają się krótkie i stereoty-
powe uwagi na temat „okazałego miasta” Valence. Natomiast 
w Montpellier Mutzenbecher spędził aż kilka tygodni, poznając 
i dokładniej opisując miasto. To liczące wówczas 30 tys. miesz-
kańców miasto autor przedstawił jako ponure, brudne i  pod 
względem kulturalnym nieciekawe. Jedynym wyjątkiem w  tym 
zdecydowanie negatywnym opisie było Collegium Medicum 
i „sztuka medyczna” lekarzy z Université Montpellier, którego 
wydział medyczny cieszył się doskonałą opinią370.

W opisie Mutzenbechera uwagę zwraca wybijany na pierwszy 
plan prowincjonalizm i zacofanie. Taki też charakter ma opis, 
mimo wszystko większego miasta, Montpellier. Przedstawienia 
teatralne i koncerty, które wysluchał, oceniał jako mierne, jeśli 
nie wręcz złe i „manieryczne”. Używając tego określenia, odnosił 
się do, w  jego opinii, powierzchownego i afektowanego gustu 
muzycznego Francuzów. Poza aspektem kulturalnym na zdecy-
dowanie negatywny obraz miasta składały się przede wszystkim 
czynniki społeczne i wyznaniowe. Katolicyzm z jego publicznymi 
i narzucającymi się procesjami – Mutzenbecher był świadkiem 
uroczystości Bożego Ciała – wywołał w  nim poczucie obcości 
i niechęci. Stwierdził, że „nigdy nie widział bardziej niegodnej 
religijnej ceremonii”, a „całe to tak zwane religijne święto zda-
wało się zmierzać ku niczemu innemu jak ludowej uciesze”371. 

370 Mutzenbecher, 1822, s. 139–141, 148–150. 
371 Tamże, s. 188, 191.
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Zauważył jednak, że religia ma silny wpływ nie tylko na lud. 
Duchowieństwo i „mnóstwo klechów” tworzy, jak pisał, „wybu-
jały pień, który rozrastając się na tłustej glebie rozgałęzia się 
szeroko w mieszczańskie życie”372. Obcość, którą Mutzenbecher 
opisywał ok. 1820 r. podczas swego pobytu w różnych miastach 
we Francji, wynikała przede wszystkim z  dostrzeganych przez 
niego różnic społecznych i  wyznaniowych. W  tym kontekście 
niczym się nie odróżniał ani od swych krajanów, którzy przed nim 
odwiedzali Francję, ani od tych rodaków, którzy w tym samym 
czasie zwiedzali Polskę. 

Również w czasach po Mutzenbecherze wymienione wyżej 
czynniki odgrywały istotną rolę. Kultura, wykształcenie i religia 
były głównymi mechanizmami odgraniczania się od większości 
miast prowincjonalnych również w relacjach Antona Fahnego. 
W miasteczku takim jak Sète, liczącym ok. 12 tys. mieszkańców, 
widoczny wszędzie katolicyzm był dla Fahnego symbolem „zabo-
bonu” i „niewiedzy”373. Autor stwierdzał ponadto, że pod wzglę-
dem „oświaty i nauczania religii” we Francji „jest tak źle, jak 
nigdzie indziej w cywilizowanym świecie”. Dotyczyło to przede 
wszystkim prowincji, gdzie, jak pisał, jest wiele małych miast 
mających po 10 tys. mieszkańców, „które nie mają instytucji, 
którą można by nazwać szkołą”, a to prowadzi do generalnego 
braku „kultury duchowej”. Fahne, człowiek wykształcony, doda-
wał, że fakt ten determinuje bardzo złą sytuację w zakresie han-
dlu książkami i to prawie we wszystkich prowincjach374. Już z tego 
powodu uważał, że jedynie Paryż i Lyon są miastami wartymi 
wymienienia, gdyż tylko one spełniały jego oczekiwania co do 
kultury i wykształcenia.

Wzorce odgraniczania wyznaczane przez różnice społeczne 
i  wyznaniowo-religijne oraz kulturalne i  wykształceniowe są 
obecne w  opisach małych i  średnich miast w  całym badanym 
okresie375. W odniesieniu do postrzegania różnic kulturalnych 
mogą być traktowane jako miarodajne. Od ok. 1820 r. nastę-
puje, choć bardzo powoli, pewna przemiana, w której pojawia 
się aspekt narodowy. Mutzenbecher był jednym z  pierwszych 

372 Tamże, s. 186.
373 Fahne, 1835, s. 127.
374 Tamże, s. 271–274.
375 Venedey, 1846, t. 1, s. 36, 137, 383, 391, 397 n.
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podróżników, który podczas pobytu w Montpellier i Sète czuł 
się, w kontaktach społecznych w obu miastach, konfrontowany 
ze swoją narodowością. Albowiem przede wszystkim Niemcy, 
jak pisał Mutzenbecher, są od czasu „ostatniej okupacji Francji, 
która [uraziła] dumę narodu”, znienawidzeni i  pogardzani376. 
Również Anton Fahne czuł się czasami konfrontowany ze swą 
narodowością jako „Prusak” lub „Niemiec”, co zaznaczało się 
w przeciwieństwach i różnicach dotyczących zwiedzanego kraju 
i w kontaktach towarzyskich377. 

Sytuacja wyjściowa musiała być, pod względem zurbanizowa-
nia, we Francji i w Polsce bardzo różna, gdy chodzi o gęstość sieci 
miast i liczbę dużych ośrodków. Postrzeganie i opisy mniejszych 
i średnich miast prowincjonalnych, które stanowiły większą część 
kultury urbanistycznej doby przedindustrialnej, wykazywały wiele 
paraleli i podobieństw. Z perspektywy niemieckich podróżnych, 
pochodzących w większości ze środowisk miejskich, którzy albo 
ze względu na swe pochodzenie i socjalizację podczas studiów, 
albo z powodów zawodowych przywykli do środowiska ojczystych 
miast uniwersyteckich lub rezydencjonalnych i nierzadko – dzięki 
swym podróżom – dobrze znali bogatą miejską tradycję Niemiec, 
niewielkie miasta we Francji i  Polsce sprawiały w  wielu przy-
padkach wrażenie nieważnych, prowincjonalnych i zacofanych. 
Na tle własnej, miejsko nacechowanej socjalizacji i edukacyjno-
-mieszczańskiej orientacji, małomiasteczkowe środowiska galicyj-
skie i południowa Francja, kramiarstwo żydowskie w Grodnie lub 
procesje katolickie w Montpellier, słabej jakości teatry w Polsce 
albo brak księgarni na prowincji francuskiej odbierali w  rów-
nym stopniu jako wyraz braku oświecenia i  zacofania. Przed 
tym generalnym niedocenianiem i deprecjonowaniem obroniły 
się jedynie nieliczne większe miasta, wśród nich Kraków, Lwów, 
Lyon czy też Bordeaux. 

Kraków – miniona sława

Jednym z niewielu miast, które zostały w literaturze podróżni-
czej o Polsce obszernie opisane, był Kraków. Miasto z tradycjami
handlowymi, które do końca XVI w. było stolicą królestwa, 

376 Mutzenbecher, 1822, s. 296.
377 Fahne, 1835, s. 83 n., 110, 128; Venedey, 1846, t. 1, s. 115–117.
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przeżywało – dzięki swemu położeniu na jednym z  najwięk-
szych europejskich szlaków handlowych – rozkwit gospodar-
czy od późnego średniowiecza aż po czasy nowożytne. Kraków 
zaczął tracić znaczenie polityczne, kiedy sejmy walne (po 1569 r.) 
i elekcje królów (od 1573 r.) zaczęły odbywać się w Warszawie. 
Król Zygmunt III Waza przeniósł też ostatecznie rezydencję 
królewską do położonej centralnie, bardziej na północy, War-
szawy. Pod względem gospodarczym miasto utraciło znaczenie 
przede wszystkim na skutek zniszczeń podczas wojny przeciwko 
Imperium Osmańskiemu w XVII w. i kampanii Karola XII pod-
czas wojny północnej na początku XVIII w. Kraków podnosił 
się z  nich bardzo powoli. Po raz ostatni miasto padło ofi arą 
okupacji i walki między rywalizującymi obozami podczas konfe-
deracji, która poprzedziła pierwszy rozbiór Polski378. Po drugim 
rozbiorze miasto znajdowało się przez dwa kolejne dziesięcio-
lecia w  bezpośrednim sąsiedztwie polsko-austriackiej granicy, 
a po trzecim – w 1795 r. – dostało się wraz zachodnią Galicją 
we władanie Habsburgów. Różnica między dawną wielkością 
a ówczesnym znaczeniem jako urbanistyczne i kulturalne cen-
trum była dostrzegalna dla podróżnych, którzy przybywali do 
Krakowa ok. 1800 r. i w pewnym sensie na nowo odkrywali to, 
mające bogatą tradycję, miasto. 

„Liczne tu kościoły i klasztory widoczne są już z daleka i nadają 
miastu prawdziwie królewski wygląd” – pisał Samuel Bredetzky, 
stojąc na wzgórzu i obserwując dawną polską stolicę. Patrząc z tej 
perspektywy, wychwalał, jak wielu innych odwiedzających, wspa-
niałe położenie miasta nad Wisłą i widok zamku379. Jednak to 
pozytywne wrażenie, jakie wywoływała panorama, szybko ulegało 
zmianie podczas wjazdu do miasta, prowadzącego „brudnymi 
zaułkami żydowskimi” na Kazimierzu. Tu Bredetzky uświada-
miał sobie, jak „kurczą się wzniosłe idee, które zrodził pierwszy 
widok miasta”380. Po obejrzeniu centrum miasta i  rynku, jego 
wrażenia zastygły gdzieś pomiędzy pozytywnym obrazem widzia-
nym z daleka a pierwszym negatywnym obrazem z przedmieść.
Sam rynek i  domy w  centrum opisywał Bredetzky jako

378 Kausch, 1793, t. 2, s. 123; Vioménil, 1808, s. 191–213.
379 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 32; Sydow, 1830, s. 51. 
380 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 35 n.
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„chaotycznie rozsiane”, ale pod względem architektonicznym 
dobrze i pięknie zbudowane. Rozrzucone po całym rynku budy 
ze straganami raziły go swą nędznością. Poza tymi pierwszymi 
refl eksjami miasto wydało mu się zbyt duże w porównaniu z liczbą 
mieszkańców. „Rozległość miasta stoi niemal w  sprzeczności 
z ilością ludności i liczbą domów, którą można wyjaśnić jedynie 
dużą liczbą kościołów i  klasztorów, które zajmują wiele prze-
strzeni. Uwzględniając peryferie miasta, mogłoby ono pomieścić 
bez trudu trzy razy tyle mieszkańców. Jednakże gdy widzi się tę 
wielką liczbę kościołów i klasztorów, które wyludnione tworzą 
wielkie masy budynków niemające żadnych mieszkańców, kiedy 
widzi się mnóstwo budynków uniwersyteckich i  bursy, Colle-
gium Jagiellonicum, które w większości stoją puste, to staje się 
jasne, jak mało miejsca zajmują w  tym niesamowitym mieście 
mieszkańcy”381. Ta dysproporcja między wielkością miasta i liczbą 
mieszkańców skłoniła Bredetzky’ego do sięgnięcia do różnych, 
bardziej szczegółowych statystyk dotyczących mieszkańców Kra-
kowa. W tym celu jak i dla potrzeb opisu topografi cznego miasta 
posłużył się on statystyką dotyczącą mieszkańców z 1804 r. oraz 
kilkoma relacjami podróżniczymi. Liczbę mieszkańców dawnej 
polskiej stolicy oceniał na 25 750 osób albo też na 1772 domy, 
co mniej więcej odpowiadało wielkości Nicei lub Montpellier. 
Spośród podanej liczby mieszkańców 11 400 przypadało na sam 
Kraków, reszta rozkładała się na pozostałe części miasta: Stra-
dom, Piasek, Kleparz i „miasto żydowskie”, które mając 4300 
mieszkańców, było największą dzielnicą po ścisłym obszarze 
miasta382. Inni, wcześniejsi podróżnicy, w tym m.in. Anglik, Wil-
liam Coxe, podawali w odniesieniu do czasów ok. 1780 r. daleko 
mniejszą liczbę mieszkańców, a mianowicie ok. 16 tys. Wzrost 
liczby mieszkańców Bredetzky łączył z  pozytywnym wpływem 
rozbiorów Polski. „Porównując liczbę mieszkańców z tą za cza-
sów rządów polskich, to widać, ile Kraków zyskał na populacji 
i działalności przemysłowej”383. 

Podobnie jak autorzy innych relacji Samuel Bredetzky kon-
statował pośrednio poprzez opis Galicji i  galicyjskich miast 
prowincjonalnych upadek polskiej kultury miejskiej, której 

381 Tamże, s. 37 n.
382 Tamże, s. 38.
383 Tamże, s. 46.
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 ożywienie było możliwe dopiero dzięki rozbiorom. Było to, 
przynajmniej pośrednie, poparcie dla rozbiorów Polski oparte 
na utylitarystycznym argumencie ekonomicznego ożywienia. Dla 
jego potwierdzenia, tzn. poprawy sytuacji gospodarczej, Bre-
detzky zamieścił w swych opisach szczegółowe dane statystyczne, 
dotyczące poszczególnych cechów i liczby mistrzów, czeladników 
i uczniów w różnych zawodach, wśród nich zegarmistrzów, szew-
ców, krawców i rusznikarzy.

Autor nie zamieścił natomiast niemal żadnych danych topo-
grafi cznych. Jedynym budynkiem, który opisał dokładniej, była 
biblioteka uniwersytecka. Katalog wydał mu się przestarzały, 
ale chwalił istnienie starych i w części rzadkich zbiorów, przede 
wszystkim z historii Kościoła, które pochodziły z czasów, „kiedy 
kwitł uniwersytet w Krakowie, z XVI i XVII w.”384 Zabytki archi-
tektury, jak zamek czy rynek, nie zostały szerzej uwzględnione. 
Dokładniej natomiast zostały przez Bredetzky’ego opisane 
piękne, w jego opinii, ogrody i trasy spacerowe, które przedsta-
wił na tle podziałów społecznych w mieście. „W Ogrodzie Bota-
nicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego [...] zbiera się zwyczajowo 
lepszy i wykształcony świat, za który biorę szlachtę i dostojników. 
Bardzo często uwagę moją zwracał fakt, że bez jakiegokolwiek 
zakazu czy też znanego mi ograniczenia, które by tu obowiązy-
wało, tak surowo może być przestrzegane rozgraniczenie klas 
ludzi. Nigdy, ile razy sam spacerowałem w  tych ogrodach, nie 
spotkałem innych spacerowiczów, jeno po wyglądzie zewnętrz-
nym sądząc, należących do wykształconych”385. W porównaniu 
ze znanym mu Wiedniem ten konsekwentny podział społeczny 
wydawał mu się znamienny. „Okoliczność ta czyni istotną róż-
nicę między krakowskimi i wiedeńskimi miejscami rozrywki. Tu 
mieszają się bez skrępowania biedni i  bogaci, wysocy i  niscy. 
Pospolici rzemieślnicy paradują obok hrabiów i książąt, diurniści 
[urzędnicy niskiego stopnia – red.] obok ministrów, sklepika-
rze obok bankierów. W Krakowie jest inaczej. Nic nie zakłóca 
widoku eleganckiego świata, jeśli pominąć arystokratyczną dumę 
i nieufność Polaków wobec Niemca”386.

384 Tamże, s. 47.
385 Tamże, s. 56.
386 Tamże, s. 56 n.
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Bredetzky nie wnikał jednak głębiej w  „arystokratyczną 
dumę” ani też w  „nieufności między Niemcami i  Polakami”. 
Najprawdopodobniej linia podziału społecznego nie przebiegała 
w pierwszym rzędzie między poszczególnymi nacjami, lecz mię-
dzy wyższymi warstwami miejskimi składającymi się ze szlachty 
i niemieckojęzycznych mieszczan a dolnymi warstwami społecz-
nymi. Według Bredetzky’ego podział ten utrzymywał się w takiej 
formie, gdyż na opisywanych przez niego spacerach towarzyskich 
po ogrodach „świadomie nie ma alkoholu”, „ani wina, ani piwa, 
ani wódki”, lecz jedynie kawa, poncz lub lemoniada. Alkohol, jak 
stwierdza, a zwłaszcza wódka jest tym, „przed czym każdy Polak 
ugina swe kolana”. Bredetzky kończył swą obserwację i  inter-
pretację stwierdzeniem: „To jest zapewne głównym powodem, 
dlaczego widzi się tu jedynie dystyngowanych ludzi”387.

Używając określenia „Polacy”, Bredetzky miał na myśli zwy-
kłych ludzi, drobnych mieszczan, rzemieślników, kramarzy i dolne 
warstwy. W jego opinii ludzie ci wręcz kontrastowo odróżniali się 
od opisywanych przez niego wyższych sfer. „Zaraz przy wejściu 
powitały nas nadzwyczaj nędzni kalecy, którzy w głębokim pokło-
nie, niektórzy cicho, niektórzy jęcząc chcieli wykorzystać nasze 
współczucie. To znamienne, ale nędzniejszych ludzi nie można 
nigdzie indziej zobaczyć jak w Polsce. Polscy żebracy wydają się 
dokładać starań, żeby możliwie jak najwstrętniej i najszpetniej 
wyglądać. Potrafi ą [...] przyjąć postać prawdziwych żebraków”388.

Swe obserwacje i refl eksje Bredetzky podsumował ponownym 
podkreśleniem społecznych kontrastów między wyższymi war-
stwami społecznymi, szlachtą i mieszczaństwem oraz niższymi, 
które wydawały mu się w Krakowie szczególnie widoczne. „Cóż 
za kontrast, kiedy zrobi się kilka kroków! Najpiękniejsze męskie 
i niewieście postacie siedzą lub spacerują pod ramię pod niskimi 
drzewami owocowymi w kolorowym ogrodzie. Wszyscy mający 
pretensję do bycia podziwianym albo chcący podziwiać innych 
siedzą na drewnianych ławkach pod tymi drzewami”389.

Podczas gdy podkreślał podobieństwo wyższych sfer krakow-
skich do wiedeńskich, wydzielenie niższych warstw wydawało mu 

387 Tamże, s. 57 n.
388 Tamże, s. 58 n.
389 Tamże, s. 59.
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się nadzwyczaj ostre. Taki obraz społecznej stratyfi kacji i dys-
tynkcji wpisuje się w dwa ówczesne nurty dyskursu, które podej-
mowała w tamtych czasach literatura podróżnicza, a mianowicie 
dyskurs na temat miasta i miejskości oraz społecznej stratyfi kacji. 
Podkreślanie głębokich różnic społecznych w postrzeganiu miej-
skich przestrzeni nie było ani specyfi ką Krakowa, ani też osobli-
wością opisów polskich miast. Problematyka różnic społecznych 
występuje powszechnie w literaturze podróżniczej z tego okresu, 
której przedmiotem opisu jest miasto, także w odniesieniu do 
innych regionów, w tym Francji. Szczególnie dotyczy to Paryża390. 
W  kontekście współczesnego społeczno-krytycznego dyskursu 
o  mieście, obserwacji Bredetzky’ego nie należy interpretować 
jako szczególnie krytycznych wobec Polski. W każdym razie jego 
wrażenie szczególnie silnych społecznych kontrastów wpisuje 
się w  ówczesną literaturę podróżniczą zajmującą się Polską, 
która często podkreślała głębokie podziały społeczne między 
arystokracją – w przypadku Krakowa między szlachtą i miesz-
czaństwem – a miejskimi i wiejskimi niższymi warstwami, które 
przedstawiał, w porównaniu z Francją, jako specyfi cznie polskie. 

Samuel Bredetzky opisywał Kraków w czasie, kiedy miasto już 
od dziesięciu lat należało do Austrii. Nie był pierwszym, który 
przybliżał czytelnikom dawną stolicę Polski. Wcześniejszą relację, 
na której się explicite opierał i którą uzupełniając, wykorzystywał, 
sporządził Johann Joseph Kausch391. Pod względem objętości 
opis Kauscha jest najobszerniejszym przedstawieniem Krakowa. 
Inaczej niż u Bredetzky’ego, jego relacja nie wysuwa na pierwszy 
plan aspektu społecznego, lecz historię miasta od czasów pia-
stowskich, jego położenie geografi czne oraz topografi ę. Kausch 
uważał, że takie obszerne, raczej zewnętrzne przedstawienie 
miasta jest konieczne, gdyż Kraków jest dla zainteresowanej, 
wykształconej publiczności w  znacznej mierze nieznany. Jed-
nak miasto nie było najprawdopodobniej aż tak nieznane, gdyż 
sam Kausch powoływał się na różne źródła i relacje podróżni-
cze, m.in. Johanna Philippa von Carosiego, Johanna Friedricha 

390 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 28, 164; Grimm, 1775, t. 1, s. 382, t. 2, s. 100 n., 
115, 188 n.; La Roche, 1787, s. 47, 88, 131, 138, 376; Lindemann, 1784, s. 80, 86; 
Storch, 1787, s. 85 n.; o Paryżu zob. też Farge, 1992, s. 41–55; Roche, 1981, s. 66. 

391 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 46.
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Zöllnera i  Williama Coxe’a392. Inaczej niż Samuel Bredetzky, 
podróżnicy ci opisywali Kraków z  czasów między rozbiorami, 
kiedy miasto należało jeszcze do Polski. Spośród tych autorów 
relacja angielskiego podróżnika, Coxe’a, posłużyła Kauschowi do 
sporządzenia odmiennego opisu, w którym próbował skorygować 
negatywne oceny Coxe’a, nadając swoim wydźwięk pozytywny.

Po wprowadzeniu do historii miasta i opisie położenia geo-
grafi cznego Kausch przedstawił krótko poszczególne jego części, 
stwierdzając, że jego „okazałość” i „wspaniałość” nie ustępuje 
Wrocławiowi czy też Lipskowi393. Na szczególną pochwałę zasłu-
giwało, zdaniem Kauscha, Stare Miasto – „należące do najstar-
szych miast europejskich”. „Jego założenie jest dość regularne, 
ulice są widne i dość szerokie, domy są masywne, mając po trzy 
do czterech pięter. Górne piętra nie są zakończone w manierze 
gotyckiej szpiczastym dachem dwuspadowym, jak to ma miejsce 
w większości domów we Wrocławiu, lecz najczęściej ukrytym za 
attyką dachem jak w architekturze włoskiej”394.

Aby uwypuklić podobieństwa i różnice, Kausch porównywał 
architekturę Krakowa do tej we Wrocławiu oraz we Włoszech. 
Autor chwalił „piękny duży rynek” i  pałace w  „szlachetnym 
stylu”. Ulice, dla wielu podróżnych istotny element oceny stanu 
miasta i jego administracji, Kausch uznał za zadowalające. „Bruk 
jest średni, na nieczystość i smród nie było powodu do narzeka-
nia, przynajmniej podczas mojego [...] pobytu”395.

Charakterystyczny dla czasów i gatunku opis miasta nie mógł 
się obyć bez danych dotyczących mieszkańców. Kausch nie poda-
wał dokładnej ich liczby, ale szacował ją na między 7 tys. (liczbę tę 
przejął z relacji Zöllnera z 1792 r.) a 16 tys. (za relacją Coxe’a)396.
Kausch, jak później Bredetzky, zwracał uwagę na dyspropor-
cję między wielkością miasta a  liczbą ludności. Podkreślał, że 
na początku lat 90. XVIII w. nie było widać żadnych „śladów 
zniszczeń”, na które utyskiwał Coxe. W opinii Kauscha w mieście 
wyczuwalne było pewne ożywienie, które nastąpiło kilka lat przed 
kolejnym rozbiorem Polski, włączającym Kraków do Austrii.

392 Kausch, 1793, t. 2, s. 127, 131, 134.
393 Tamże, s. 130.
394 Tamże, s. 133.
395 Tamże, s. 134 n.
396 Zöllner, 1792.
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Po zewnętrznym opisie miasta, który wypadł pozytywnie, 
Kausch zajął się mieszkańcami. Krótko odniósł się do krakow-
skich Żydów, którzy, jak w  wielu innych polskich miastach, 
przejmowali funkcję „płatnych lokajów”, „agentów” albo też 
spełniali rolę cicerone, przewodników po mieście. Kausch zwrócił 
uwagę na niemiecki wygląd wielu mieszkańców, co – jak stwier-
dził – sprawia, że gość ma trudność „w przekonaniu, że jest się 
w Polsce”397. Ponadto podróżnik zauważył, że duża część miesz-
kańców nie tylko mówi po niemiecku, lecz „pomyliła polski strój 
z niemieckim”. Dlatego też Kausch skonstatował, że „spostrzega 
się tu sześciu lub siedmiu ubranych po niemiecku mężczyzn, 
zanim dojrzy się jednego ubranego po polsku”398. Ten aspekt 
niepolskiego wyglądu pojawia się w różnym natężeniu w wielu 
opisach polskich miast, czy to Krakowa, Warszawy, Gdańska, 
czy też Wilna. Właśnie ten niepolski rys i występującą w tamtych 
czasach w  miastach etniczno-językową i  religijno-wyznaniową 
heterogeniczność ludności można traktować jako specyfi kę pol-
skich miast.

Jako szczególnie rażący zaznaczył Kausch „pociąg do pijań-
stwa”, który jego zdaniem wynikał z  tego, że we „wszystkich 
mieszczańskich domach” podawane jest piwo. W tym względzie 
postulował limitowanie i silniejszą ingerencję „policji”. Gdyż nic 
tak nie degraduje „biegłości dobrego mieszczanina jak pociąg do 
piwnych i gorzałkowych hulanek”399. W myśl ówczesnej miesz-
czańsko-utylitarystycznej krytyki postulował dla podniesienia 
pracowitości interwencję władz i  zastosowanie reglamentacji, 
która najprawdopodobniej została wprowadzona przez admini-
strację austriacką i obowiązywała, kiedy w Krakowie był Samuel 
Bredetzky. Opisywał z niechęcią rytuały i zewnętrzne przejawy 
katolicyzmu, dominującego nad nielicznymi protestantami. 
Krytykował „bezgustowne przeładowanie większości kościo-
łów”, „bigoteryjne odśpiewywanie religijnych pieśni”, prak-
tykę „wymuszania jałmużny” oraz „ilość żebraków”, uważając 
ich istnienie i liczebność za bezpośredni skutek katolicyzmu400. 
Katolicki kler opisywał jako zacofany i nieoświecony, którego 

397 Kausch, 1793, t. 2, s. 136.
398 Tamże, s. 136.
399 Tamże, s. 138 n.
400 Tamże, s. 138.
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„teologiczno-katolickie pryncypia” przejmuje lud. Autor miał na 
myśli „przesadne kropienie” wodą święconą i uważał, że zwyczaj 
ten powinien być zniesiony401.

Kończąc te krytyczne wywody, w których katolicyzm został 
obszerniej i ostrzej opisany niż krakowscy Żydzi, Kausch prze-
niósł swoje zainteresowania na najważniejsze zabytki w mieście. 
Szczegółowo opisał katedrę na wzgórzu zamkowym, jej historię, 
dzieła sztuki, bibliotekę uniwersytecką, kościół Mariacki i zamek. 
O ile najprawdopodobniej zamek nie wzbudził w nim zbytniego 
zainteresowania, opisując go oparł się zresztą na relacjach Caro-
siego, a kościół Mariacki przy rynku ocenił jako „zabytek gotyc-
kiego braku gustu”, o tyle wnikliwiej opisał katedrę, wyrażając 
podziw dla jej architektonicznej i artystyczno-historycznej jako-
ści. Równie pozytywnie wypadł opis biblioteki uniwersyteckiej, 
w  której kazał sobie pokazać sale i  zbiory. Inaczej niż Coxe, 
który oceniał, że biblioteka znajduje się w złym stanie, Kausch 
wyraził swe zainteresowanie małymi – w jego opinii – ale bardzo 
wartościowymi zbiorami402.

Kausch zakończył opis Krakowa uwagami na temat handlu 
i przemysłu w mieście. Dawniej kwitnący handel suknem ocenił 
jako „niezwykle zmniejszony”. W jego opinii Kraków nie miał nic 
więcej do zaoferowania jak tylko handel woskiem, miodem i łojem. 
Kausch miał nadzieję, że nastąpi poprawa dzięki „rewolucji, która 
się dokonała”, mając przy tym na myśli konstytucję z 1791 r., 
która skłoniła wielu szlachciców do uznania się za mieszczan403. 

Dostrzegając zmienione przez konstytucję warunki i oznaki 
ograniczonego ożywienia, Kausch pozostał sceptyczny i wątpił, 
aby miasto kiedykolwiek jeszcze mogło powrócić do dawnego 
rozkwitu. Nadto stwierdzał, że w Krakowie – inaczej niż w wielu 
miastach – nie ma prawie klubów ani towarzystw, które są typowe 
dla kwitnącej kultury mieszczańskiej. Miał także wrażenie, że 
„przemysł nie służy klasie pracującej, być może nawet nie służy 
tutejszemu kupiectwu”404.

Jeśli obserwator taki jak Kausch pesymistycznie oceniał gospo-
darkę i  handel krakowski, to opinii tej nie można redukować

401 Tamże, s. 139.
402 Tamże, s. 140–159.
403 Tamże, s. 160.
404 Tamże.
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do przysłowiowej polnische Wirtschaft405. Nawet jeśli opisy sytu-
acji w odniesieniu do anarchii, gospodarki i zdrożności są w poje-
dynczych przypadkach – w literaturze podróżniczej – wyposażone 
w przymiotnik „polski”, to jednak wielu podróżnych wyrażało 
przynajmniej do początku XIX w. znacznie bardziej zróżnico-
wane opinie. Ocena sytuacji Polski i samego Krakowa nie była 
zredukowana do stereotypowego myślenia w kategoriach naro-
dowych. Nie miało to też miejsca w  relacji Samuela Bredetz-
ky’ego. Opisując złą sytuację gospodarczą w  Krakowie, wska-
zywał bowiem na wydarzenia historyczne, przede wszystkim na 
powtarzające się konfl ikty zbrojne, w które miasto uczestniczyło. 
Dotyczy to również najwcześniejszego opisu Johanna Philippa 
von Carosiego, odnoszącego się do doświadczeń z wojaży z lat 
1778 i 1779, na które powoływali się zresztą późniejsi podróżnicy. 

Tak jak inni podróżnicy, Carosi chwalił wygląd miasta, które 
w porównaniu z Warszawą znacznie bardziej mu się podobało. 
Zdecydowanie pozytywnie opisywał budynki i  ulice Starego 
Miasta, zamek, katedrę i  budynki uniwersyteckie. Wyraźniej 
niż później Kausch i Bredetzky podkreślał, że niektóre budynki 
grożą zawaleniem i że widoczne są ślady upadku. Jednocześnie 
dostrzegał jednak, że miasto jest na drodze poprawy, wskazując, 
że np. uniwersytet korzystał z reform rozpoczętych w latach 70. 
XVIII w. przez Komisję Edukacji Narodowej406.

W jego opinii działania reformatorskie podjęte za panowa-
nia Stanisława Augusta Poniatowskiego wychodziły na dobre 
tak miastu, jak i całemu krajowi. Carosi zauważał jednak, że te 
reformatorskie działania były w przypadku Krakowa hamowane, 
ponieważ graniczące z nim ziemie Małopolski i Rusi Czerwonej 
należały od pierwszego rozbioru do Austrii. Carosi, podróżujący 
w  służbowo jako zarządca górnictwa w Rzeczypospolitej, wie-
lokrotnie krytykował istniejącą sytuację, podkreślając, że han-
del jedwabiem, szatami, galanterią i  towarami żelaznymi był 
blokowany cłami. Za nader niekorzystne uznawał to, że wiel-
kie kopalnie soli w pobliskiej Wieliczce należały od 1772 r. do 

405 Orłowski, 1996, s. 43, 53 n., 72–75. Ten topos negatywnego odgraniczenia 
pochodzi najprawdopodobniej z listów Johanna Georga Forstera z lat 80. XVIII w.; 
zob. Forster, 1978, s. 665, list do Samuela Thomasa Sömmeringa, kwiecień 1778, 
s. 5. 

406 Carosi, 1781–1784, t. 1, s. 138–144.
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Habsburgów407. Twierdził, że liczba ludności, którą szacował na 
niespełna 20 tys., musiała być wcześniej znacznie większa, jeśli 
zważyć na wielkość miasta i  dużą liczbę w  części niezamiesz-
kałych, częściowo zniszczonych domów. Jednocześnie przy tej 
okazji Carosi wskazywał na okres rozkwitu miasta. Za upadek 
Krakowa obwiniał explicite „spustoszenia spowodowane wojnami 
szwedzkimi” z XVII i początku XVIII w., po których, jak stwier-
dzał, miasto nie mogło się podźwignąć408.

Zaprezentowane tu we wstecznej chronologii opisy Krakowa, 
poczynając od opisu Samuela Bredetzky’ego z 1805 r. po relacje 
z  podróży Johanna Phlippa von Carosiego z  lat 1778 i  1779, 
wskazują na pewne ożywienie w mieście po pierwszym rozbio-
rze. Znajdowało ono wyraz m.in. we wzroście liczby ludności, 
która dla podróżujących w tamtych czasach była zawsze istotnym 
kryterium, oraz w  odbudowie zniszczonego wcześniej miasta. 
Widoczne ożywienie potwierdzają też opisy Josepha Rohrera, 
który wiosną 1803 r. przejeżdżał przez Kraków. Wprawdzie 
zatrzymał się tu na krótko, ale w porównaniu ze znaną mu rela-
cją Carosiego dostrzegł w mieście i jego okolicach zdecydowa-
nie pozytywne przemiany. Pochodzący z Wiednia Rohrer, który 
zajmował się nauką o państwie, a potem wykładał we Lwowie, 
zdecydowanie łączył owe zmiany z rozbiorami409. Carosi i Kausch 
natomiast konstatowali ożywienie kultury miejskiej już w okresie 
reform przed 1795 r.

Poza przykładem Krakowa tego typu konstatację można 
uznać za typową w literaturze podróżniczej o Polsce ok. 1800 r. 
Większość podróżujących dostrzegała, i to niezależnie od tego, 
czy był to Kraków, czy inne części kraju, że różne aspekty życia 
były w latach 70. i 80. XVIII w. objęte reformami, których kie-
runek uznawano zasadniczo za właściwy. Choć, jak w przypadku 
Krakowa, który w wyniku pierwszego rozbioru stał się miastem 
granicznym, zmiany mogły być utrudnione albo nawet hamo-
wane. W tym też kontekście pojawiają się krytyczne stanowiska 
wobec rozbiorów, które dopiero później, jak np. u Bredetzky’ego 
czy Rohrera po 1800 r., oceniane są pozytywnie i legitymizowane, 

407 Tamże, s. 145, 149, 161.
408 Tamże, s. 144, 147.
409 Rohrer, 1804, s. 226 n.
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gdyż umożliwiały jednolitą administrację oraz znosiły granice 
i bariery handlowe.

Ograniczone ożywienie w  Krakowie, poczynając od lat 70. 
XVIII do początku XIX w., hamowały zmienne losy historyczne 
i terytorialna przynależność. Przez kilka lat Kraków należał do 
Księstwa Warszawskiego, znajdując się wówczas na jego połu-
dniowych peryferiach, w bezpośrednim sąsiedztwie ziem habs-
burskich. Kongres wiedeński nadał Krakowowi status wolnego, 
niezależnego i neutralnego miasta. Co prawda ta mała republika 
odgrywała do czasu powstań w  1830 i  1846 r. w  życiu Polski 
ważną rolę polityczną, kulturalną i intelektualną410, ale jako mia-
sto i cel podróży zagranicznych gości sam Kraków nie stał się 
przez to bardziej atrakcyjny i ciekawy. W każdym razie z czasów 
po 1815 r. nie zachowały się prawie żadne relacje, które opisy-
wałyby kulturalny rozwój miasta, jego liberalną, republikańską 
konstytucję i prekursorską rolę w kwestii narodu czy narodowej 
niezależności. 

Relacja Johanna Georga Kohla, pochodząca z okresu między 
powstaniami 1830 i 1846 r., ukazuje obraz miasta, który jedynie 
nieznacznie różni się od jego wizerunku w  pismach poprzed-
ników – Zöllnera i Rohrera. Kohl wielokrotnie powoływał się 
na opisy obu autorów, które w  jego opinii, w  odniesieniu do 
sytuacji demografi cznej i gospodarczej w mieście, zachowały swą 
aktualność. W końcu lat 30. autor rejestrował mało zmieniony 
obraz miasta, w  kwestii ekonomicznej obserwował stagnację, 
a w odniesieniu do demografi i odnotował wręcz tendencję spad-
kową. Dlatego też opowiadał się za włączeniem Wolnego Miasta 
Krakowa do Austrii, gdyż republika wbita klinem między zdomi-
nowane przez Rosjan Królestwo Polskie, pruski Śląsk i należącą 
do Habsburgów Galicję nie miała możliwości rozwoju. Ponie-
waż spośród „trzech nieograniczonych autokracji” miejscowa 
ludność najbardziej obawiała się Rosji, Kohl uważał, że w grę 
wchodzi jedynie włączenie Krakowa do monarchii habsburskiej, 
która jego zdaniem, zważywszy na stosunkowo liberalne trakto-
wanie dawnych polskich ziem i daleko idącą autonomię Galicji, 
stwarzała najlepsze warunki do rozwoju miasta411. Do wcielenia

410 Davies, 2001, s. 808; Chwalba, 2000, s. 252.
411 Kohl, 1841, t. 3, s. 259, 262 n.; Sydow, 1830, s. 51. 
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doszło pod koniec 1846 r. po zapoczątkowanej w Krakowie pró-
bie powstania412.

Kraków można pod wieloma względami uznać za reprezen-
tatywny, gdy chodzi o sytuację w polskiej kulturze miejskiej, tak 
jak ją widzieli podróżni, nawet jeśli dawna stolica Polski należała 
do większych i ważniejszych miast. Podróżni wielokrotnie konsta-
towali słaby rozwój urbanistyczny i najczęściej zły stan polskich 
miast. Trzeba jednak przyznać, że zauważali oni zasadniczo pozy-
tywny rozwój ośrodków miejskich zapoczątkowany reformami 
z lat 70. XVIII w., choć dostrzegali, że były one niewystarczające. 
Dotyczyło to również Grodna, Wilna i Warszawy. 

Przy omawianiu złego stanu miast często wskazywano na losy 
Polski, targanej różnymi wojnami w XVII i na początku XVIII w. 
Tak więc do wczesnego XIX w. wizerunek Polski nie był stereo-
typowy i nie obarczano jej stanu skutkami polnische Wirtschaft, 
lecz uwzględniano historię kraju. Niemal niezauważony przez 
podróżnych był natomiast fakt, że niski stopień zurbanizowa-
nia i  słabość polskich miast miały też przyczyny wewnętrzne 
i strukturalne. Szlachta oraz zamożne rodziny magnackie były 
nierzadko właścicielami całych miast, w których forsowały szla-
checkie przywileje kosztem praw miejskich, praw rzemieślników 
i mieszczaństwa, i to już od XVI w., wobec czego ani rzemiosło, 
ani mieszczaństwo nie mogło się rozwijać413.

Lwów i Lyon – wzory kultury miejskiej

To, że rozwój polskich miast w zaborze austriackim, jak to 
przewidywał Johann Georg Kohl w  odniesieniu do Wolnego 
Miasta Krakowa, mógł mieć rzeczywiście pozytywny wpływ, 
ukazuje przykład Lwowa. Jeszcze w  czasach przedrozbioro-
wych ośrodek ten – mający prawie 20 tys. mieszkańców – należał 
do najważniejszych miast w  Rzeczypospolitej. W  przeciwień-
stwie do Krakowa, Warszawy czy Poznania – które podczas 
wojen w  XVII i  na początku XVIII w. straciły nierzadko 
blisko połowę mieszkańców, a  znaczna część ich zabudowy 
uległa zniszczeniu – Lwów co prawda nie całkiem ominęły

412 Davies, 2001, s. 810–812; Chwalba, 2000, s. 301–307.
413 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 202–204.
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zawieruchy kolejnych wojen, ale miasto pozostało w znacznej mierze 
nienaruszone414.

Miasto, leżące od 1772 r. w zaborze austriackim, znacząco 
rozwijało się w kolejnych latach. Joseph Rohrer, który z powo-
dów służbowych przebywał we Lwowie od 1779 r., pisał w 1802 r. 
o  prawdziwie „wielkomiejskim sposobie życia”. Objawiało się 
ono tym, że były tam doskonale wyposażone biblioteki, wśród 
nich nowo założona uniwersytecka, funkcjonowała wzorowa 
opieka medyczna, a nawet nastała moda na picie kawy, co było 
światową nowinką. W  kawiarniach toczyło się ożywione życie 
towarzyskie. Miejsca te były ośrodkami i punktami zetknięcia się 
różnych grup ludności, a to dzięki temu, że spotykali się w nich 
„polscy szlachcice, polscy i niemieccy urzędnicy i ofi cerowie”, 
którzy wiedli ze sobą niewymuszoną konwersację „w  środku 
handlowego miasta średniej rangi”. W  tym kontekście autor 
podkreślał, że opozycje i „nienawiść narodowa” już „zauważal-
nie zelżały”415, przytaczając różne przykłady. „Podjąwszy wysiłek 
udania się do kawiarni Lewakowskiego, usłyszysz, jak dbając 
o swych niemieckich gości mówi najczęściej po niemiecku. Wśród 
wszystkich klas ludzi odwiedzających to miejsce panuje wesoły 
ton, który umila życie i przez cały rok nigdy nie przeradza się 
w owe niepohamowane sceny, które niegdyś stały niemal zawsze 
na porządku dziennym w polskich miejscach publicznych”416.

Joseph Rohrer prezentował pozytywny obraz życia miej-
skiego, które w jego opinii niewiele się różniło od francuskiego 
towarzystwa. Jednocześnie podkreślał wyraźnie, że ów cywiliza-
cyjny postęp wynika z rozbiorów Polski i wpływów austriackich 
oraz „genialności regentów józefi ńskich”417. W  tej wielkomiej-
skiej, barwnej atmosferze Lwowa znajdowało też miejsce wielu 
polskich szlachciców, którzy w swych tradycyjnych strojach nada-
wali temu – w  wielu dziedzinach austriacko nacechowanemu 
miastu – typowo polski charakter i wydawali pokaźne sumy na 
„zabawę”, bale maskowe, towary luksusowe, na czym miasto 
bogaciło się418.

414 Wyczański, 1991, s. 304.
415 Rohrer, 1804, s. 145, 147, 151 n.
416 Tamże, s. 153.
417 Tamże, s. 144 n. 
418 Tamże, s. 148–152.
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Również pod względem demografi cznym rozwijało się ono 
i liczyło ok. 1800 r. już 40 tys. mieszkańców. Nie całkiem pozy-
tywnie wypadał w opisie Rohrera obraz życia kulturalnego tego 
ośrodka. Rohrer, statystyk i  naukowiec zajmujący się nauką 
o  państwie, krytykował to, że rzadko odwiedzano biblioteki, 
a  dostęp do polskiej i  niemieckiej literatury był trudny, gdyż 
brakowało dobrych księgarzy. Niezadowalająca była też, jego 
zdaniem, opieka nad biednymi. Ich liczbę Rohrer oceniał na ok. 
2 tys. potrzebujących i krytykował, że nie ma dla nich garkuchni 
ani ogrzanych izb. W celu poprawienia tej sytuacji proponował 
stworzenie odpowiednich instytucji na wzór tych, które funk-
cjonują w Hamburgu, Magdeburgu i Pradze. Był zdania, że to 
zamożna szlachta, w imię „moralnego obowiązku”, powinna tę 
pomoc fi nansować419.

Z tego w całości pozytywnego, w wielu kwestiach wzorowego 
obrazu miejskiej kultury wykluczony został problem ludności 
żydowskiej. Ta, według Rohrera, różniła się od chrześcijańskiej 
ludności nie tylko wyglądem i religijnymi rytuałami, lecz przede 
wszystkim etosem pracy. „Widzi się w naszych galicyjskich syna-
gogach od wczesnych godzin rannych do ósmej, że wszystkie są 
pełne żydowskich mężczyzn, bo niewiasty na szczęście pozo-
stają w domach, a więc w porze, kiedy upał nie jest tak uciąż-
liwy i dałoby się wiele pracować”420. Ponieważ obrzędy religijne 
i  Talmud nakładały na Żydów „okowy”, Joseph Rohrer upa-
trywał w  „talmudycznych” Żydach „wspólnotowe” zagrożenie 
dla „dobrobytu państwa”421. Również u Samuela Bredetzky’ego 
zaznaczony został ostry kontrast między ludnością żydowską 
i chrześcijańską, zarówno Polakami, jak i Niemcami. Jako cechę 
różniącą chrześcijańską i  żydowską ludność Bredetzky poda-
wał odmienną moralność pracy, a  swym krajanom, Niemcom, 
przypisywał pozytywne cechy. Twierdził, że dopiero dzięki nie-
mieckim przybyszom – ich „pracowitości, wysiłkom i przedsię-
biorczości, przemysłowi i  działalności gospodarczej” – Lwów, 
dawne „brudne miasto żydowskie”, stało się w  ciągu niewiele 
ponad 30 lat miastem przyjemnym422.

419 Tamże, s. 142, 165–167.
420 Tamże, s. 175.
421 Tamże.
422 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 192, 199.
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Jako przyjazne miasto, mające już wówczas dobre 50 tys. 
mieszkańców, jawił się Lwów – „stolica [...] dwóch królestw, 
Galicji i  Lodomerii” – przybyłemu w  1832 r. Augustowi von 
Behrowi. Ten pochodzący z  Köthen radca fi nansowy chwalił 
przede wszystkim nowo powstałe przedmieścia, które porów-
nywał z Monachium. Pisał też o „najlepszych gospodach” i przy-
jemnych spacerach. Ponadto uczestniczył w prywatnym wieczorze 
muzycznym u jednego z generałów, podczas którego odegrano 
po mistrzowsku „kawałki z najnowszych oper”423. W ten obraz 
nacechowany mieszczańską kulturą wpisywała się też relacja 
Johanna Georga Kohla. Jako geograf i  pisarz podróżniczy 
przedstawił on zdecydowanie pozytywny obraz Lwowa z  lat 
30., którego wygląd porównywał z  Pragą. Zaraz po przybyciu 
napisał, że „od niepamiętnych czasów nie widział czegoś tak 
pięknego”424. Nie poprzestał zresztą na porównaniach z Pragą, 
zestawiając Lwów jeszcze z  innymi miastami: Magdeburgiem, 
Norymbergą i Frankfurtem nad Menem. „Jeśli chodzi o sposób 
zbudowania Lwowa, to trzeba na początek zauważyć, że jest on 
prawdopodobnie w rzeczywistości dziesięć razy lepszy niż to się 
zwykle myśli o Polakach w niemieckich wyobrażeniach. Ale to 
budownictwo jest nie tylko w tym relatywnym sensie lepsze, lecz 
w ogóle traktując je w całości, jest [...] bez wątpienia piękniejsze 
i przyjemniejsze niż np. budownictwo niektórych dużych miast 
niemieckich. Wolne place są duże, publiczne trasy spacerowe, 
bulwary i  założenia ogrodowe imponujące. Domy, kościoły, 
sposób zestawienia budynków, rozwój sieci ulic, to wszystko, 
jak zresztą ogólnie w dużych polskich miastach, Wilnie, Krako-
wie, Poznaniu, Gnieźnie i Stanisławowie itd. wykazuje bardzo 
wiele podobieństw z istotą starych niemieckich miast powstałych 
w średniowieczu i bez wątpienia daleko więcej niż na przykład 
fi zjonomie miast rosyjskich”425.

Jest kilka interesujących aspektów w sposobie patrzenia nie-
mieckich podróżnych na polskie miasta i sam kraj, szczególnie 
w  interpretacji wyżej cytowanej opinii o Lwowie. Po pierwsze, 
ciekawe jest stwierdzenie Kohla, że wyobrażenie o Polsce jest 

423 Behr, 1834, s. 48 n.
424 Kohl, 1841, t. 3, s. 85.
425 Tamże, s. 88 n.
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w Niemczech daleko gorsze niż rzeczywistość. Wschodni sąsiad 
i podróżowanie do Polski obarczone było zapewne negatywną 
opinią, do której podróżujący się odnosili. Podobne różnice 
między oczekiwaniami a zastaną rzeczywistością wskazano już 
w odniesieniu do praktyki podróżowania, jej infrastruktury czy 
też bezpieczeństwa. Również w tym zakresie podróżni w swych 
relacjach korygowali istniejące wyobrażenia. To, że negatywny 
obraz tak Lwowa, jak i innych miast był nieprawdziwy, Johann 
Georg Kohl uzasadniał podobieństwem między tradycyjnymi 
miastami niemieckimi i polskimi oraz kontaktami kulturalnymi 
między obu krajami426. Porównywalność takich miast jak Wilno, 
Poznań i Lwów z Magdeburgiem czy Norymbergą kontrastowała 
z  rosyjską kulturą miejską, którą bywały w  świecie Kohl znał 
z własnego doświadczenia.

Opisywał on Lwów jako atrakcyjne, warte zobaczenia, duże 
miasto, które – według niego – miało już 80 tys. mieszkańców 
i było tym samym znacznie większe niż Kraków, Wilno czy Gnie-
zno. Przy tym podawał, że za czasów, kiedy było miastem pol-
skim, liczyło ledwie 20 tys. ludności. Prawdziwe ożywienie przy-
szło wraz z panowaniem austriackim. Po kilkudziesięciu latach, 
ok. 1840 r., miasto jawiło się jako symbol symbiozy niemiecko-
-austriacko-polskiej. Z  jednej strony panował w  nim typowo 
„polski obyczaj”, co było widać w założeniu rynku z ratuszem, 
architekturze czy też licznych katolickich i  greckokatolickich 
kościołach i  klasztorach. Z  drugiej strony, we wcześniejszych 
dziesięcioleciach zanikły inne polskie elementy. Inaczej niż to 
jeszcze opisywał Rohrer, nie widać już było „starych polskich 
strojów narodowych” szlachty, które, jak zaznaczał Kohl, długo 
noszono wbrew woli mocarstw rozbiorowych. Świat polskich 
szlachciców i dam, który Kohl znał ze starszych opisów, został 
z biegiem czasu „w Polsce poddany ostrej krytyce i zniszczony”. 
Tradycyjne stroje zastąpiła moda francuska i  niemiecka427. 
Wywody Kohla na temat częściowo polskiego, częściowo nie-
mieckiego charakteru miasta pokazują, że jeszcze kilkadziesiąt 
lat po rozbiorach można było mówić o podróżowaniu do Polski. 
W mieście takim jak Lwów, stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii,

426 Tamże, s. 89.
427 Tamże, s. 102 n., 106 n.
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proces zakorzeniania się kultury mocarstw rozbiorowych postę-
pował powoli. 

Życie miejskie we Lwowie ok. 1800 r. tętniło w kawiarniach, 
winiarniach i salach bilardowych, które – jak pisał Kohl – nie-
rzadko były lepsze i elegantsze niż w Dreźnie i w których prze-
bywali ze sobą Polacy, Niemcy i Austriacy. Szczególne wiele słów 
pochwały pada pod adresem budowniczego nowego budynku 
teatralnego, hrabiego Stanisława Skarbka, „tego najbogatszego 
spośród wszystkich galicyjskich szlachciców”. Wokół teatru, jak 
pisał Kohl, powstało wiele nowoczesnych kwartałów z kawiar-
niami, domami kąpielowymi i sklepami z galanterią. Widzami 
w starym, choć „nie nadzwyczajnym” teatrze była „klasa śred-
nia”, „miejscowi niemieccy kramarze, rzemieślnicy, urzędnicy 
i  ofi cerowie”, kiedy grano po niemiecku i  Polacy, kiedy dwa 
razy w  tygodniu w  programie teatru były sztuki polskie. Poza 
„wspaniałymi kamienicami” warte odkrycia były – zdaniem 
Kohla – liczne skarby sztuki sakralnej, które ten bywały w świecie 
podróżnik i geograf porównywał z takimiż dziełami we Włoszech, 
stawiając je na tym samym poziomie428.

W kwestii oceny świata miejskiego w Polsce Lwów stanowił 
ewidentnie przykład pozytywny. Podróżni wskazywali z  jednej 
strony na wieloletnią tradycję kultury miejskiej, która sięgała 
czasów I Rzeczypospolitej. Z drugiej zaś strony miasto korzystało 
z rozbiorów jak bodaj żadne inne na dawnych ziemiach polskich. 
Wraz z Gdańskiem i Warszawą, Lwów należał do tych wyjątków, 
które chwalono za miejski charakter, zamożną, wielkomiejską 
kulturę, kontrastującą z wieloma innymi, z reguły mniejszymi, 
prowincjonalnymi i w niewielkim stopniu mieszczańsko nacecho-
wanymi miastami. Nawet mający długą tradycję Kraków zbierał 
niewiele pochwał, co było w znacznej mierze spowodowane jego 
szczególną sytuacją w  okresie rozbiorów, także wówczas, gdy 
był Wolnym Miastem. Na te niekorzystne okoliczności zwracało 
zresztą uwagę wielu podróżnych. Inne miasta, jak Wilno, Kowno 
czy Grodno, znajdujące się w zaborze rosyjskim bądź Gniezno 
czy Poznań w  zaborze pruskim, nie znalazły porównywalnego 
zainteresowania i nie były w tym stopniu i niemal jednogłośnie 
chwalone jak Lwów. 

428 Tamże, s. 89, 90 n., 102.
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Ogólnie rzecz biorąc, polska kultura miejska napotykała, poza 
stolicą, na mało pozytywny oddźwięk u niemieckich podróżni-
ków. Przeciwnie, była z reguły krytykowana, jeśli nie negatywnie 
oceniana. Podkreślić jednak trzeba dwa aspekty zauważalne w tej 
krytyce przestrzeni zurbanizowanych. Po pierwsze, nie były to 
oceny generalizujące czy uogólniające. Podróżni odnotowywali, 
co prawda, że Polska jest rozległym, słabo zaludnionym krajem 
z niewielką siecią miast, ale zły stan większości z nich przypisy-
wano istotnym czynnikom zewnętrznym. Nie można też pominąć, 
że dość powszechne było – w odniesieniu do Francji – krytyczne, 
nierzadko negatywne przedstawianie kultury mniejszych miast, 
które obejmowało ośrodki nawet tej wielkości co Montpellier czy 
Nicea. Również we Francji, opierając się na relacjach podróżni-
czych, niewiele było miast poza stolicą, które uznawano za wzór 
mieszczańskiej kultury i które były widoczne wśród mniejszych 
i prowincjonalnych miast. Wyróżniało się Bordeaux, które w opi-
nii podróżnych wykazywało pewne podobieństwa z Hamburgiem 
czy Lubeką, ze względu na swe położenie i strukturę, jako mia-
sto portowe i ośrodek handlu dalekomorskiego. Jednak jeszcze 
bardziej wyróżniał się Lyon429. 

Położony był on na głównym szlaku prowadzącym do połu-
dniowej części kraju. Miasto uchodziło tradycyjnie za „drugie po 
Paryżu” i „jedno z najokazalszych miast we Francji”430. Według 
Christopha Friedricha Heinricha Lindemanna, który powoły-
wał się na dane u Antona Friedricha Büschinga, miasto liczyło 
w  latach 80. XVIII w. niecałe 200 tys. mieszkańców. Friedrich 
Rudolf Salzmann powoływał się na statystyki z 1768 r. i oceniał 
liczbę mieszkańców Lyonu na 150 tys. Tak duża liczba ludno-
ści zdecydowanie wyróżniała to miasto od pozostałych w kraju 
i mogła dawać „pewien przedsmak Paryża”, jak to określił Hein-
rich August Ottokar Reichard431.

Odwiedzający Lyon w czasach przedrewolucyjnych szkicowali 
obraz pod wieloma względami wzorowego i zamożnego wielkiego

429 O  Bordeaux zob. La Roche, 1787, s. 274 n., 279, 296 n.; Schopenhauer, 
1825, s. 40–82.

430 Reichard, 1785, s. 260; Lindemann, 1784, s. 68; Jariges, 1810, s. 3.
431 Reichard, 1785, s. 261; Salzmann, 1780, s. 236. Na skutek rewolucji miasto 

straciło część ludności, ale nigdy nie utraciło swej pozycji jako drugie co do wielkości 
miasto kraju po Paryżu; zob. Jariges, 1810, s. 4–6.
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miasta, które czerpało zyski z korzystnego położenia nad dwiema 
rzekami, Rodanem i Saoną oraz bogatej tradycji produkcji tkanin 
i sukna. W tej dziedzinie gospodarki zatrudnionych musiało być 
nie mniej niż 10 tys. tkaczy i działało ok. 600 domów handlowych. 
Autor szacował też, że 20 tys. mieszkańców żyło bezpośrednio 
lub pośrednio z produkcji i handlu tkaninami432. 

Podróżni odwiedzający Lyon opisywali mieszczańsko nace-
chowane i niezwykle żywe życie miejskie. Niemal jednogłośnie 
wyrażano zachwyt nad, w dużej części, szerokimi, nowoczesnymi 
arteriami komunikacyjnymi i wielkimi placami Bellecourt i Ter-
reaux. Inaczej niż w  odniesieniu do większości miast, których 
instytucje kulturalne krytykowano najczęściej w deprecjonującej 
manierze jako niewarte odwiedzenia i prowincjonalne, odwie-
dzający Lyon mieli dla jakości przedstawień teatru komediowego 
i oper wielki respekt. Podróżni interesowali się funkcjonowaniem 
infrastruktury, instytucji społecznych i miejskiej policji. Pozytyw-
nie oceniano pocztę, szpitale, biblioteki i różne akademie, wśród 
nich Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts, Société Royale
d’Agriculture oraz Académie du Roi. Wrażenie, że miasto jest 
wzorem miejskiej kultury potęgowało bogactwo kawiarni, prasy 
lokalnej i wielka liczba sklepów z luksusowymi towarami433. 

Podkreślano ponadto wolność i  funkcjonujące w  mieście 
prawa mieszczańskie oraz miejski charakter wielkiego ośrodka 
handlowego. Autor obserwował pod tym względem wielką róż-
nicę w  porównaniu z  wieloma mniejszymi miastami prowin-
cjonalnymi, w  których ton nadawała szlachta, a  religia odgry-
wała nierzadko rolę dominującą. Żadne z  tych zjawisk nie 
występowało w Lyonie. Salzmann stwierdzał, że o ile w innych 
miastach ludzie oceniani są wedle „tytułów” i  „zewnętrznych 
oznak”, o tyle w Lyonie liczą się „rozum”, „majątek” i „pracowi-
tość”. W Lyonie nieznany jest „owoc próżniactwa” i szlachecka 
„przesadna uprzejmość”. Autor podkreślał religijną tolerancję 
i otwartość, która jego zdaniem była w tym handlowym mieście 
wynikiem żywego „pomieszania z obcymi”434. Miasto hołdujące 
etosowi pracy sprawiało, że podróżni – bardziej niż gdzie indziej 

432 Lindemann, 1784, s. 69; Salzmann, 1780, s. 236.
433 Lindemann, 1784, s. 68 n.; Reichard, 1785, s. 261 n.; Brun, 1799–1801, t. 1, 

s. 115–117; Schopenhauer, 1825, s. 226–228, 237–240.
434 Salzmann, 1780, s. 237, 249 n.
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– czuli się w nim swojsko. Bardziej niż inne miasta przypominało 
im niemieckie miasta handlowe, rezydencjonalne czy uniwersy-
teckie, z których pochodzili.

W ten niemal zgodny chór pochwalny wpisywały się nieliczne 
oceny krytyczne i  negatywne. Dotyczyły one dzielnic robotni-
czych, gdzie obraz miasta zdominowany był ciasnymi i  ponu-
rymi domami, w  których panowała „nieczystość” i  „smród”, 
a działania policji pozostawiały wiele do życzenia435. W Lyonie, 
z powodu ogromnej liczby robotników i wielu manufaktur, poja-
wiły się wcześnie nowe aspekty i dziedziny postrzegania związane 
z podróżowaniem. Salzmann zajmował się, już pod koniec lat 
70. XVIII w., kwestią protoindustrializacji i  jej skutkami, np. 
problemami socjalnymi załóg robotniczych i pauperyzacją, które 
w  ciągu XIX w. zyskiwały coraz większe znaczenie w  opisach 
wielkich miast i stanowiły jeden z najważniejszych społecznych 
problemów u  progu XX w. W  oczach Salzmanna mieszkańcy 
dzielili się pod względem społecznym na trzy klasy. Po pierw-
sze – „właścicieli dóbr nieruchomych”, po drugie – „kupców, 
bankierów i przedsiębiorców” i po trzecie – „robotników i rze-
mieślników”. Ci ostatni, zauważał Salzmann, są „cztery razy 
liczniejsi, niż pozostałe [klasy] razem wzięte”436. Najistotniejszy 
podział przebiegał między robotnikami i mieszczanami. Nato-
miast zasiedziałe rody szlacheckie oraz kler – grupy społeczne, 
które wymieniał, aby obraz społeczny miasta był kompletny – 
Salzmann postrzegał w  tym handlowym mieście, które bardzo 
wcześnie weszło na drogę industrializacji, już w okresie przed-
rewolucyjnym jako mało znaczące. 

W aspekcie zewnętrznym odwiedzający Lyon w czasach przed-
rewolucyjnych nie wnieśli niczego nowego do obrazu tego miasta. 
Niezmiennie podkreślano jego korzystne położenie, okazały, 
mieszczańsko nacechowany charakter i kulturalnie bogatą wiel-
komiejskość437. Tematami, które zmieniły sposób postrzegania 
i obraz Lyonu w czasach porewolucyjnych były: industrializacja, 
środowisko robotnicze, kwestie społeczne i socjalne, nowe teorie 
społeczno-polityczne i idee polityczne. Czyniąc aluzje do rewolu-

435 Tamże, s. 242; Brun, 1799–1801, t. 1, s. 121 n.
436 Salzmann, 1780, s. 136 n. 
437 Mutzenbecher, 1822, s. 117 n.; Rochau, 1847, s. 14 n.
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cji francuskiej, kiedy to Lyon sprzeciwił się Paryżowi, za co został 
surowo ukarany, oraz do „od dawna zakończonych niepokojów”, 
Johann Daniel Mutzenbecher postrzegał miasto jako „centralny 
punkt bardzo zróżnicowanych poglądów politycznych”. W 1819 r. 
uznał Lyon za centrum „bonapartyzmu”, gdyż jego zdaniem po 
rewolucji miasto „zawdzięczało ekscesarzowi ponowny rozkwit”, 
a  znaczna część ludności była nadal przywiązana do Napole-
ona, również po jego wygnaniu. Jednocześnie Mutzenbecher 
nie ukrywał swej niechęci do „despotycznego cesarstwa i  jego 
kontynentalnego systemu”, co zresztą było dla niego wystarcza-
jącym powodem, aby stosunkowo szybko opuścić miasto438. 

Po tym jak Lyon przeżył dwa postania robotnicze w  1832 
i 1834 r., w okresie restauracji, problematyka społeczna i socjalna 
w odniesieniu do robotników i pauperyzacji coraz bardziej wysu-
wała się na pierwszy plan. August Ludwig von Rochau przypo-
minał w 1845 r. o tych wydarzeniach, uznając jednocześnie, że 
wobec zdławienia powstań „masa ludności Lyonu [...] przez długi 
czas” nie zwróci się „przeciw istniejącemu ustrojowi” monar-
chii lipcowej. Odnosił wrażenie, że „położenie klasy robotniczej 
w Lyonie, przynajmniej w tej chwili, jest całkiem znośne”. Mimo 
że w  jego opinii sytuacja nie była dramatyczna, zważywszy, że 
łagodziły ją różnego rodzaju „instytucje dobroczynne”, to jed-
nak zwracał uwagę na wielką „biedę wśród niezliczonej masy 
robotników fabrycznych”439.

Podobnie jak publicysta i polityk August Ludwig von Rochau 
na problematykę robotniczą zwracał też uwagę Jakob Vene-
dey, będący pod wpływem socjalistycznych idei Saint-Simona 
i  Fouriera oraz pod wrażeniem niedawnych powstań robot-
niczych. Ten emigrant, który obracał się w  środowisku, gdzie 
rodziły się związki potępionych, we Frankfurcie należał do wio-
dących mówców lewicy, interesował się przed wszystkim organi-
zowaniem związków i stowarzyszeń robotniczych, które chroniły 
„biednych, chorych i  cierpiących przed [zgotowaną im] przez 
właścicieli fabryk najgorszą biedą”. Sympatyzował z „socjalistycz-
nymi przekonaniami” i  „rewolucyjnymi dążeniami” środowisk 
robotniczych i klubów, jak np. Société des droits de l’homme 

438 Mutzenbecher, 1822, s. 119 n.
439 Rochau, 1847, t. 1, s. 15 n.; Tulard, 1989, s. 400–408.
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i z jej celem „obalenia przy użyciu siły istniejącego rządu i powo-
łania siłą republiki”440. W obliczu nowoczesnych idei społeczno-
-politycznych, rozpowszechnianych w stowarzyszeniach, aktual-
ności ich tematyki i debat oraz aktywności politycznej sytuację 
w kraju ojczystym Venedey postrzegał w ponurym świetle znie-
wolenia i reakcji441.

Lwów i Lyon należały do niewielu dużych miast, które wyróż-
niały się na tle licznych opisów zurbanizowanych przestrzeni, 
przy czym w odniesieniu do Lyonu zaczęto od połowy XIX w. 
wskazywać na ciemne strony nowoczesnej urbanizacji. Dzięki 
swemu mieszczańskiemu charakterowi, wzorowo działającej 
w wielu dziedzinach policji, ofercie kulturalnej i życiu publicz-
nemu, które tworzyły kawiarnie, stowarzyszenia i  prasa, mia-
sta te wybijały się na tle wielu mniejszych i  mniej znaczących 
ośrodków prowincjonalnych, do których podróżni zaliczali nawet 
takie miasta jak Montpellier, Nîmes, Wilno czy Poznań. Lyon 
i Lwów mogą służyć jako przykłady wzorowej kultury miejskiej, 
tak jak ją wówczas pojmowali podróżni. Są reprezentatywnym 
przykładem przedstawiania miast, które z reguły oceniane były 
pozytywnie, choć ich liczba była niewielka. Zaliczało się do nich 
po stronie francuskiej Bordeaux, ewentualnie jeszcze Tuluza, 
a po stronie polskiej zdecydowanie Gdańsk. W odniesieniu do 
Krakowa, który z powodu granicznego położenia i uwarunko-
wań wynikających ze statusu wolnego miasta, znacznie wolniej 
się rozwijał w  porównaniu ze Lwowem, wzorcowość widziano 
jedynie w niewielu aspektach. 

Paryż i Warszawa – metropolie między transferem 
kulturalnym a pustkowiem

Jedynym innym miastem, które – przynajmniej początkowo – 
rozwijało się podobnie dobrze jak Lwów, była Warszawa. Stolica 
kraju przeżywała w drugiej połowie XVIII w., przede wszystkim 
za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, dynamiczny 
rozwój. Szybko rosła liczba mieszkańców, a pod względem archi-
tektonicznym był to dla Warszawy prawdziwy okres rozkwitu, 

440 Venedey, 1846, t. 1, s. 7 n., 12.
441 Tamże, s. 6.
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w  którym powstało m.in. wiele pałaców arystokratycznych442. 
Najbardziej wyczerpujący opis miasta z tego okresu dostarczył 
Joachim Christoph Friedrich Schulz.

Schulz, profesor historii z  Mitawy, przedstawiał panoramę 
dużego miasta z typowymi elementami dyskursu miejskiego wła-
ściwymi dla ok. 1800 r. Krytycznie opisał zderzenie biedy i bogac-
twa, które porównywał z kontrastami istniejącymi w innych wiel-
kich miastach europejskich jak Wiedeń i Paryż. Interesował się, 
jak wielu podróżujących w tych czasach do Paryża, zjawiskami 
wielkomiejskimi: prostytucją czy organizacją policji miejskiej443. 
Poza aspektami społecznymi podkreślał atrakcyjność miasta, któ-
rego liczbę mieszkańców szacował na ok. 100 tys., i uważał, że 
– zważywszy na liczne nowoczesne budynki i pałace – Warszawa 
należy do „najpiękniejszych miast w Europie”444. 

Do pozytywnych przejawów kultury miejskiej zaliczał biblio-
teki, księgarnie, teatr, salony i „małe przyjacielskie towarzystwa, 
które zbierają się często wieczorami bez przymusu i sztafażu”445. 
Zauważał ponadto, że bardzo ważnym elementem warszawskiej 
kultury miejskiej była wolność i różnorodność prasy z „gazetami, 
które pisane były w  języku polskim, francuskim i niemieckim, 
w szczególności «Gazeta Narodowa i Obca», w której publiko-
wały najtęższe głowy wśród posłów na sejm, Wybicki, Niemce-
wicz, Weyssenhof, Mostowski”446. 

Dużą część swego opisu Schulz poświęcił warszawskim śro-
dowiskom szlacheckim, które zbierały się w  stolicy w związku 
z obradami sejmowymi. Przedstawiany przez niego obraz charak-
teryzuje się ambiwalencją mieszczańsko uwarunkowanej i nie-
ukrywanej niechęci wobec luksusu i rozrzutności części zamożnej 
szlachty i pozytywnej charakterystyki tej grupy społecznej, którą 
wyróżnia „mądrość, wiedza i uczoność” oraz przywiązanie – przy-
najmniej jej części – do pryncypiów „oświecenia”447. 

Jednak Warszawa, choć stolica i  ze 100 tys. mieszkańców 
największe miasto w Polsce, nie była mimo znaczącego ożywienia

442 DaCosta, 1998, s. 466–468.
443 Schulz, 1996, s. 43, 56, 70–72, 177–186.
444 Tamże, s. 55, 58; o rozwoju Warszawy zob. Davies, 2001, s. 293–300.
445 Schulz, 1996, s. 155.
446 Tamże, s. 277.
447 Tamże, s. 130.
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w  końcu XVIII w. szczególnie pociągającym celem podróży 
dla zagranicznych gości. Istnieje niewiele opisów miasta z tego 
okresu i żaden z nich nie jest tak obszerny jak relacja Schulza, 
choć kilku podróżnych zdecydowanie pozytywnie oceniało to 
miasto. Na uwagę zasługuje opis Johanna Bernoullego, który sto-
sunkowo obszernie przedstawia Warszawę, porównując ją z Ber-
linem, a pisząc o jej nowoczesnej wielkomiejskości, zamieszcza 
opisy pałaców, teatru, Biblioteki Załuskich czy szpitali448. Jako 
naukowiec szczególnie dokładnie relacjonuje wymianę myśli 
z  miejscowymi naukowcami i  politykami. Inni odwiedzający 
Warszawę przekazali bardziej skąpe opisy449.

Ogólnie rzecz biorąc, Warszawa nie była obszerniej opisywana 
niż Kraków, Lwów czy Gdańsk i nie miała wyjątkowej pozycji, jak 
Paryż, w odniesieniu do miejskiej kultury czy urbanizacji. O ile 
w postrzeganiu zagranicznych odwiedzających Kraków stwarzał 
przez dłuższy czas wrażenie stagnacji, a  Lwów przeżywał pod 
austriackim panowaniem wyraźne ożywienie, o tyle w odniesie-
niu do Warszawy po rozbiorach, zwłaszcza po 1815 r., podróżni 
obserwowali pewien regres kultury miejskiej. Nie dotyczyło to 
topografi i miasta, którą m.in. Harro Harring czy Karl Gustav 
Helbig przedstawiali ok. 1830 r. nadal pozytywnie, lecz kultury 
miejskiej i wymiany kulturalnej w stolicy450. 

Zdominowane przez Rosję Królestwo Polskie przyjezdni 
przedstawiali na tle napięć między caratem a – rządzonym w unii 
personalnej – kadłubowym państwem polskim, ukazując ponurą 
atmosferę cenzury oraz zniewolenia prasy i nauki451. Dlatego też 
opisy Harringa czy Helbiga są dalekie od przedstawiania żywej, 
poruszającej kultury miejskiej, jak to miało miejsce u Schulza 
czy Bernoullego. O ile Lwów zyskał w dłuższej perspektywie na 
rozbiorach i austriackiej administracji, a w opinii przyjezdnych 
pozytywnie się zmieniał, o tyle w przypadku Warszawy tendencja 
była odwrotna. 

Kultura miejska dawnej stolicy po 1815 r. niemal całkowi-
cie straciła znaczenie. Znamienny dla ówczesnej sytuacji jest 

448 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 83–94, 110 n., 144, 167.
449 Hager, 1795, s. 1–5; Seume, 1815, s. 19–22; Reinbeck, 1806, t. 2, s. 271–297.
450 Harring, 1831b, s. 27–169; Helbig, 1831.
451 Helbig, 1831, s. 28 n., 35 n., 42–44; Harring, 1831a, s. 28, 41, 85, 87; zob. też 

Thaden, 1984, s. 75–77; Kieniewicz, 1998, s. 117–120.
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fakt, że jeden z nielicznych obszerniejszych opisów miasta z tego 
okresu zatytułowany jest Warschau eine russische Hauptstadt. 
To dwutomowe dzieło, opublikowane przez Carla Goehringa 
w 1844 r., przedstawia co prawda bardzo szczegółowo topografi ę 
miasta, ale dla mieszczańskiego, wykształconego podróżnego 
dawna stolica Polski nie miała, zwłaszcza po powstaniu listo-
padowym, zbyt wiele do zaoferowania. Goehring z rozczarowa-
niem opisuje np. założony w  1815 r. uniwersytet i  jego krótki 
okres rozkwitu, który gwałtownie zakończyło zdławienie powsta-
nia w  1830 r. Uniwersytet został zamknięty, a  całość zbiorów 
bibliotecznych wywieziona do Petersburga. Równie ponuro 
przestawiała się sytuacja w  innych instytucjach kulturalnych, 
a  także w  odniesieniu do prasy. W  opinii Goehringa rosyjska 
Warszawa była w  całości zorganizowana i  administrowana na 
sposób wojskowy i  nie miała w  sobie nic pociągającego dla 
uczonego albo też dla podróżującego w celach edukacyjnych czy 
poznawczych452. Po upadku powstania listopadowego i emigracji 
po 1831 r. zerwana została wymiana kulturalna, sieć kontak-
tów społecznych i  towarzyskich czy też – nawiązując do poję-
cia, którym posługiwał się Urs Bitterli – „splotu kulturowego”, 
w  którym przed 1800 r. uczestniczyli podróżni przybywający 
do Warszawy453. 

Przeważająca część opisów miast, czy to w  Polsce, czy we 
Francji, robi na czytelniku wrażenie dystansu, jeśli nie wręcz 
powierzchowności. Czytelnik niewiele dowiaduje się o kontaktach 
podróżujących z lokalną społecznością, o wizytach w uczonych 
kręgach, stowarzyszeniach, lożach masońskich, towarzystwach 
czytelniczych czy salonach. Podróżujący stwarzają wrażenie jakby 
byli nieustannie przejazdem, co zresztą w  wielu przypadkach, 
zwłaszcza gdy chodzi o mniejsze i prowincjonalne miasta, było 
prawdą454. Intensywne kontakty, jakie utrzymywała i opisywała 
Therese Huber w Wilnie, Marie Sophie von La Roche w Bor-
deaux czy Johann Bernoulli w Warszawie, należały do rzadkości. 
Jednak to, że z relacji podróżniczych jako źródeł dowiadujemy 
się stosunkowo mało o życiu społecznym czy towarzyskim oraz 

452 Goehring, 1844, t. 1, s. 60, 62.
453 Bitterli, 1976, s. 167 n.; nt. emigracji zob. Kieniewicz, 1998, s. 135–146. 
454 Chaunu, 1997, s. 39.
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o socjalizacji podróżnych w obcym środowisku, nie musi oznaczać,
że kontakty te nie istniały. Z reguły autorzy trzymali się zasady, 
aby przekazywać czytelnikom ważną wiedzę w formie informa-
cji o kraju lub danym mieście, gdyż w obrębie gatunku, jakim 
był oświeceniowy, encyklopedyczny opis podróżniczy autorowi 
– jako przedmiotowi opisu – przysługiwało niewiele miejsca. 
Informowano bowiem o tym, co obce, nie zaś o sobie. Jedynym 
wyjątkiem tego zewnętrznego oglądu był Paryż, choć lwia część 
literatury podróżniczej o  nadsekwańskiej metropolii składała 
się z opisów topografi cznych. Ale znamienne jest, że francuska 
stolica była przez niemieckich przyjezdnych opisywana w spo-
sób niezwykle ambiwalentny. Horyzont tych opisów sięga od 
fascynacji po wstręt, padają określenia „czarowne miejsce”455, 
ale też „baba olbrzym”456 i  „Babel”457. W  tym rozziewie mię-
dzy zachwytem nad „miastem świata” i  szeroko rozpowszech-
nioną biedą, podziwem dla „wspaniałości miasta”, jego elegancji 
i luksusu a poczuciem „przytłoczenia” wielką masą ludzi przy-
jezdni niekoniecznie widzieli idealny obraz życia miejskiego 
i miejskiej kultury458.

Nie wchodząc głębiej w kompleksowość dyskursu o Paryżu 
z XVIII i XIX w., który został obszernie opisany w innym miej-
scu459, trzeba zauważyć, że – porównując polskie i  francuskie 
opisy miast – Paryż był jedynym, które podczas lektury jawi 
się jako miejsce wymiany i  transferu kultury. Poza topografi ą 
podróżni opisują bowiem swoje społeczne kontakty, wymianę 
myśli w zakresie literatury, sztuki, polityki i nauki. O kilku tego 
rodzaju relacjach wspomniano już wcześniej. Wystarczy więc 
tylko przypomnieć kontakty i  wymianę myśli z  naukowcami 
Heinricha Sandera, Johanna Friedricha Carla Grimma czy też 
Jacoba Christiana Gottlieba Schaeffera. Można by w tym miejscu 
wskazać na wielu innych podróżujących, których opisy świadczą 
o intensywnych kontaktach społecznych i wymianie myśli. Karl 
Gutzkow utrzymywał kontakty z François Guizotem460, Eduard 

455 La Roche, 1787, s. 39. 
456 Devrient, 1840, s. 50.
457 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 57.
458 Devrient, 1840, s. 1, 4, 6; Oesterle, 1988; Jüttner, 1981.
459 Stierle, 1998; Grosser, 1989, s. 359–404; Diezinger, 1986.
460 Gutzkow, 1842, t. 1, s. 74 n.
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Devrient z literatami i muzykami461, Theodor Mundt szukał kon-
taktu z Chateaubriandem462.

Nawet to krótkie wyliczenie przykładów transferu kultural-
nego i  wzajemnych splotów kulturalnych wskazuje na istotną 
różnicę między Polską a Francją, czy też dokładniej mówiąc, na 
różny stosunek kulturalny niemieckich podróżnych do odwie-
dzanych krajów i miast. Wzajemna wymiana kulturalna poprzez 
sieć kontaktów występowała w  odniesieniu do Francji dzięki 
wyjątkowości Paryża w  całym badanym okresie. Wymiana ta, 
postrzegana przez stronę niemiecką nierzadko jako jedno-
stronna, była krytykowana, o czym będzie jeszcze mowa, gdyż 
takie postrzeganie kształtowało obrazy i stereotypy. Istotny jest 
jednak fakt, że istniał intensywny splot kulturalny, który inaczej 
niż w przypadku Polski nigdy nie został zerwany463.

W  odniesieniu do Polski istniała porównywalna wzajemna 
wymiana kulturalna poprzez sieć kontaktów i  transfer, choć 
pod względem ilościowym na niższym poziomie niż w  przy-
padku Paryża. Do trzeciego rozbioru wymiana ta odbywała się 
za pośrednictwem m.in. Huber, Bernoullego czy Schulza. Po 
trzecim rozbiorze Polski w  1795 r. część polskiej inteligencji 
oraz elity kulturalne i polityczne opuściły kraj, co sprawiło, że 
znacznie zawęził się krąg potencjalnych partnerów464. Całkowite 
przerwanie płaszczyzny wzajemnej, niemiecko-polskiej wymiany 
i splotów kulturalnych za pośrednictwem niemieckich podróż-
nych nastąpił, co pokazuje przykład Warszawy po 1815 r., po 
powstaniu listopadowym i wielkiej emigracji. Polska, która po 
tych wydarzeniach straciła niemal całą swą kulturalną elitę, była 
w literaturze podróżniczej końca lat 30. przedmiotem wyłącznie 
zewnętrznych opisów, a nie – jak wcześniej – wzajemnej wymiany, 
o  której tak wiele pisał jeszcze Bernoulli. „Splot kulturalny” 
skurczył się do powierzchownego „kulturalnego kontaktu” albo 
nawet do „zderzenia kultur”, aby jeszcze raz nawiązać do pojęć 
Ursa Bitterlego odnoszących się do kontekstu kolonialnego465.

461 Devrient, 1840, s. 23.
462 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 218–238.
463 Fink, 1994, s. 18; Oesterle, 1988, s. 60. Na temat krytycznej oceny jedno-

stronnych stosunków kulturalnych zob. III.3.
464 Na temat emigracji po 1795 r. zob. Kieniewicz, 1998, s. 32–37.
465 Bitterli, 1976, s. 95–160.
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Ta zmiana w zakresie stosunków kulturalnych, która wyraźnie 
kontrastowała z  sytuacją istniejącą na styku niemiecko-fran-
cuskim, miała prawdopodobnie istotny udział w  przemianie 
postrzegania Polski, która dokonała się w  latach 30. Będzie 
jeszcze o tym mowa w rozdziale trzecim. 
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W  genezie relacji podróżniczej zawarte są trzy elementy: 
podróżowanie, patrzenie i opisywanie. Jednak poprzednie roz-
działy ukazały, że proces powstawania opisu podróżniczego jest 
daleko bardziej złożony. Poprzez lekturę danych o państwach, fi k-
cji literackiej i innych relacji podróżniczych do opisów przenikają 
obce sposoby widzenia i dodatkowe informacje. Relacje podróż-
nicze kierują się regułami gatunku oraz modą. Ponadto pozostają 
pod wpływem współczesnych, dyskursywnych kontekstów, jak to 
już wcześniej przedstawiono, omawiając przemiany w postrzega-
niu granicy, przesunięcia w przyporządkowaniu geografi cznym 
oraz zmiany w postrzeganiu przyrody1. Relacje podróżnicze są 
wreszcie, przyjęto takie heurystyczne założenie i  taki sposób 
odczytywania opisów zaproponowano na wstępie, nie tylko 
rejestracją tego, co obce, co wynika z podróżowania, obserwacji 
i zapisywania, lecz także – zwykle niezamierzonym – samoopisy-
waniem się, ukazywaniem własnego kulturalnego, społecznego, 
politycznego i wyznaniowego środowiska2. Ponieważ do relacji 
podróżniczych przenikają przeświadczenia kulturowe i  prefe-
rencje natury społecznej, wyznaniowej czy też politycznej ich 
autorów, nie są one jedynie przedstawieniem tego, co obce, lecz 
jednocześnie opisem samych podróżujących, a także, jeśli nawet 
w ograniczonej mierze, opisem czy nawet krytyką własnej kultury. 

Decydującą przemianą, która dokonała się w  literaturze 
podróżniczej jako gatunku w drugiej połowie XVIII w. – naj-
później od lat 70. – było zwrócenie się ku opisowi społeczeństwa, 

1 Mills, 1991, s. 68 n., 71.
2 Roche, 2003, s. 144 n.; Harbsmeier, 1982, s. 2. 

Rozdział III

Od społeczeństwa stanowego do narodu
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ku aspektom społeczno-socjalnym i polityce. Relacje podróżnicze 
z początku XVIII w. próbowały jeszcze – tak jak to miało miejsce 
w ówczesnych pismach apodemicznych – zarejestrować w ency-
klopedycznej manierze wszytko, co spostrzeżono i zaprezentować 
to czytelnikowi w bezpośredniej formie jako wiedzę wartą zgłę-
bienia lub jako „osobliwość”, aby nie wykroczyć poza przyjęte 
w tamtych czasach zasady posługiwania się językiem3. Dlatego 
relacje z XVII i początku XVIII w. wywołują u dzisiejszego czy-
telnika wrażenie sztywności, bezrefl eksyjnego wyliczania topo-
grafi cznych faktów, powierzchowności i zewnętrzności. Z  tego 
gorsetu opisy podróżnicze wyzwalały się sukcesywnie w XVIII w. 
Miasta i  krainy były, co prawda, nadal opisywane według ich 
zewnętrznego wyglądu, ale coraz częściej pojawiały się w  tle 
stosunki społeczne, jak to ukazuje rozdział poświęcony prze-
strzeniom wiejskim, społeczna stratyfi kacja i zjawiska polityczne4. 

Wobec coraz wyraźniejszego przekształcania się relacji 
podróżniczej jako gatunku w kierunku źródła o zasięgu społecz-
nym, kolejne rozdziały pracy analizują opisy społeczności dwor-
skiej w okresie późnego ancien régime, wydarzenia rewolucyjne 
lat 90. XVIII i 30. XIX w. oraz wypowiedzi na temat narodo-
wego charakteru Francuzów i Polaków. W zgodzie z heurystycz-
nym założeniem aspekty i tematy literatury podróżniczej będą 
interpretowane jako odzwierciedlenie społecznych, kulturalnych 
i społeczno-politycznych preferencji autorów.

1. Dwory między absolutyzmem a reformą

Kwestia nasilającego się upolitycznienia relacji podróżni-
czych, poczynając od ostatniego trzydziestolecia XVIII w., nie 
jest sprawą prostą. Przede wszystkim dlatego, że otwarte, bezpo-
średnie, krytyczne wypowiedzi na temat stosunków politycznych 
były dla autorów w  czasie poprzedzającym 1789 r., ale także 
później, niebezpieczne5. Świadczą o  tym dobitnie anonimowe 

3 Großes Universal-Lexicon, 1732–1750, t. 31; Posselt, 1795; nt. apodemiki zob. 
też Stagl 1980; Stagl 1987.

4 Na temat rozwoju gatunku zob. Brenner, 1990, rozdz. IV, zwł. s. 172–216.
5 Na temat upolitycznienia w  oświeceniu na przykładzie Schlözera i  Mosera 

zob. Becher, 1996.
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opisy podróży z  tego czasu. Wypowiedzi, które bezpośrednio 
komentują wydarzenia polityczne i w których podróżujący dekla-
rują jednoznaczne stanowisko polityczne, pojawią się dopiero 
w  relacjach z  lat 90. XVIII w., komentujących wydarzenia 
rewolucyjne we Francji i  proces reform w  Polsce. W  okresie 
przedrewolucyjnym wypowiedzi polityczne pojawiały się raczej 
w pośredniej, zawoalowanej formie. Aby zbliżyć się do politycz-
nego dyskursu oraz politycznych i społecznych preferencji podró-
żujących w okresie przedrewolucyjnym zbadane zostaną porów-
nawczo wypowiedzi dotyczące dworu, społeczności dworskiej 
oraz obu ostatnich monarchów Francji i Polski – Ludwika XVI 
i Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ostatni monarchowie i dworska społeczność 
– Wersal od zewnątrz

Faktycznym i symbolicznym miejscem polityki w społeczeń-
stwie stanowym był dwór. W  czasach absolutyzmu symbolem 
i  nierzadko wzorem społeczności dworskiej był Wersal. Od 
czasu przeniesienia się dworu francuskiego z  Paryża do Wer-
salu, w  latach 60. XVII w. za panowania Ludwika XIV, sam 
dwór i  dworska społeczność stały się wzorem dla innych kra-
jów i  innych absolutystycznie rządzących władców6. Do wysty-
lizowania Wersalu na europejski wzór absolutystycznej polityki 
i reprezentacji dworskiej przyczyniły się w znacznej mierze jego 
literackie opisy, sporządzone czy to w  formie wspomnień, czy 
literatury podróżniczej. Wersal gościł wielu niemieckich podróż-
nych, a ich relacje były często bardzo obszerne. Poza niekwestio-
nowanym centrum, jakim był Paryż, którego nie omijał prawie 
żaden podróżujący po Francji, Wersal należał w czasach przed-
rewolucyjnych do ścisłego kanonu odwiedzanych miejsc i mało 
kto rezygnował z odwiedzenia królewskiej rezydencji.

Do Wersalu przyjeżdżano z reguły z Paryża, gdzie większość 
podróżnych zatrzymywała się na dłuższy czas. Niektórzy przyjeż-
dżali kilkakrotnie lub kwaterowali kilka dni w pobliskim mieście, 
aby móc więcej niż raz odwiedzić rezydencję. Wstęp na dwór 
miał zasadniczo „każdy, kto był czysto ubrany”7. Była to zatem, 

6 Meyer, 1999, s. 335–345; Vierhaus, 1984, s. 55 n., 93.
7 Grimm, 1775, t. 2, s. 178; La Roche, 1787, s. 402; Himelfarb, 1997, s. 1292.
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nie wnikając w szczegóły, otwarta dworska społeczność, w której 
istniała – zaskakująca dla niemieckich przyjezdnych – swoboda 
poruszania. Świadectwem tych zajmujących wizyt były obszerne 
i szczegółowe relacje podróżnych na temat założeń pałacowych, 
rodziny królewskiej i dworsko-arystokratycznej społeczności8. 

W  idealnym schemacie absolutystycznej monarchii na jej 
czele znajdował się wybrany z bożej łaski władca, otoczony hie-
rarchicznie podzieloną dworską społecznością, liczącą w przy-
padku Wersalu kilka tysięcy osób9. Jednak w  opisach zagra-
nicznych, mieszczańskich podróżnych na pierwszym planie nie 
fi gurowała ani osoba władcy, ani dworsko-arystokratyczna spo-
łeczność. Najwięcej uwagi poświęcano poszczególnym budow-
lom, przede wszystkim pałacowi oraz rozległym założeniom 
parkowym. Niemal w każdej relacji znajdowały się opisy ogro-
dów z egzotycznymi roślinami i drzewami, wspaniałe fontanny, 
oranżeria, kaplica dworska oraz specjalnie zbudowany sztuczny 
kanał, którym król i królowa mogli przepłynąć do pobliskiego 
pałacu Trianon10. Budowle te i  osobliwości nie były jedynie 
wymieniane, nierzadko wprawiały przyjezdnych w  osłupienie 
i oszołomienie, jak o  tym pisał Johann Friedrich Carl Grimm 
po wizycie w Wersalu w lutym 1774 r.: „Widok pałacu i rozcią-
gającego się przed nim ogrodu wprawił mnie w takie zadziwienie 
i  zachwyt, że przyglądając się wszystkiemu nagle nie mogłem 
niczego odróżnić”11.

O ile samo miasto niemieccy przyjezdni mogli porównać pod 
względem wielkości ze znanymi im miastami w Niemczech, jak 
Karlsruhe czy Mannheim, o tyle rozmiary zamku i całego zało-
żenia pałacowo-ogrodowego wykraczały poza znaną im skalę12. 
Gdy tylko mijało pierwsze oszołomienie i osłupienie wywołane 
imponującym założeniem architektonicznym, następowały 
obszerne, w  wielu przypadkach pełne zachwytu, opisy całego 
założenia, ogrodów i pałacu13.

8 Grosser, 1989, s. 345–359.
9 Elias, 1994.
10 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 299–305; Lindemann, 1784, s. 99; La Roche, 1787, 

s. 418 n.; Volkmann, 1787–1788, s. 475–485.
11 Grimm, 1775, t. 1, s. 353; zob. też Grosser, 1989, s. 348.
12 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 290; La Roche, 1787, s. 183. 
13 Fürst, 1739, s. 214; Grimm, 1775, t. 2, s. 165–170; Sander, 1783–1784, t. 1, 

s. 299–305; Lindemann, 1784, s. 98.
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Wielu fascynowało jednak przede wszystkim wnętrze pałacu 
i przez większość było wychwalane. Nawet krytyczny pod wie-
loma względami Johann Friedrich Carl Grimm nie był w  sta-
nie pominąć zgromadzonego w  nim bogactwa i  dzieł sztuki. 
Jego entuzjastyczny opis prezentuje czytelnikowi szczegółowo 
tapety, urządzenie komnat, wazy i malowidła14. Również biblio-
teka królewska wzbudzała zachwyt wielu odwiedzających, jak 
np. Johanna Jacoba Volkmanna15. W pałacu ciekawość budziły 
prywatne apartamenty rodziny królewskiej, które można było 
regularnie zwiedzać, kiedy monarcha wraz z rodziną uczestniczył 
w mszy w kaplicy dworskiej. Tłumy ludzi przechodziły wówczas 
przez prywatne komnaty królewskie, co nie bez ironii odnoto-
wał Heinrich Sander: „Tłok panujący w wielkich apartamentach 
jest nie do opisania. Mnóstwo zapachów z rozlicznych fl akonów 
przyprawia o zawrót głowy. Można tam spotkać wszystkie naro-
dowości, na dole w parku słychać wrzawę, jest tak jak na targach 
w  Strasburgu, jak na giełdzie w  Hamburgu. [...] Ledwie tylko 
wyszedł [Ludwik XVI – B.S.], a  już tłum wdarł się na pokoje 
i oglądał meble”16.

Mimo że zdarzały się w opisach tego rodzaju krytyczne czy 
ironizująco-dystansujące uwagi, to jednak większość mieszczań-
skich gości była – przynajmniej w pierwszej chwili – oszołomiona. 
Kulisy i scena Wersalu funkcjonowały wyśmienicie, forma dwor-
skiej reprezentacji robiła wrażenie. Wszystko jednak miało swoją 
cenę i ta znalazło się w centrum uwagi mieszczańskich podróż-
nych pod koniec okresu ancien régime. 

W obliczu kryzysu fi nansowego w  latach 70. i 80. XVIII w. 
„mit Wersalu” zbladł17 i to zarówno w dosłownym, jak i symbo-
licznym znaczeniu. Kompleks był od czasu powstania, za panowa-
nia Ludwika XIV, nieodnawiany z powodów fi nansowych i jego 
nie najlepszy stan zauważali przybywający podróżni. Johann Frie-
drich Carl Grimm konstatował, podobnie jak zresztą wielu jego 
rodaków: „To naprawdę przykre, że te zabytki sztuki z czasów 
Ludwika XIV są tak zaniedbane. Wszędzie ząb czasu i erozja 
wyrządziły szkody [...]. W kolumnadach rozpadają się podłogi, 

14 Grimm, 1775, t. 1, s. 358–366.
15 Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 474; Grimm, 1775, t. 1, s. 353.
16 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 309–311.
17 Burke, 1996, s. 97.
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sklepieniami zawładnęły mchy i tak dalej. Smutne świadectwo 
przemijania nawet w pałacach bogów tej ziemi”18. 

Jednak istotniejsze od stanu fi zycznego samego pałacu w Wer-
salu były rysy na jego symbolicznym znaczeniu. Kultura dworska 
i jej reprezentacja jawiła się obserwatorom jako coraz bardziej 
anachroniczna, nienaturalna i sztuczna. Johann Jacob Volkmann 
stwierdzał krytycznie w  odniesieniu do zamku Fontainebleau, 
który zwiedził oprócz Wersalu: „Pobyt tu dworu jesienią jest 
epoką uciech i kabał. Przedstawienia, koncerty, polowania, asam-
blaże, jak nie jedno to drugie. Kosztowne to i w obliczu obecnego 
upadku fi nansów nieodpowiednie. [...] Zwykle w takich czasach 
zdarzają się wszelakie rewolucje i jedna partia próbuje wyprzeć 
drugą. Uprzywilejowani tracą swe miejsca, a  inni wspinają się 
w górę. Wszyscy chcą się tu przypodobać królowi i królowej”19.

Wiedząc, co wydarzyło się we Francji w niedługim czasie po 
ukazaniu się relacji podróżniczej Volkmanna w  1787 r., tego 
rodzaju krytyczne wypowiedzi o  niestosownej, zważywszy na 
czasy, postawie dworu i jego rozrzutności można by potraktować 
jako przeczucie przyszłości. Jednakże taka interpretacja byłaby 
ahistoryczna i oznaczałby uprzedzanie zdarzeń. Ale taki obraz 
dworu francuskiego – naszkicowany przez żyjącego przez pewien 
czas w  Paryżu i  Orleanie Volkmanna, który być może z  tego 
powodu lepiej znał sytuację panującą we Francji, obserwując ją 
od wewnątrz – nie był obcy również innym przyjezdnym, którzy 
przebywali we Francji w latach 70. i 80. XVIII w. Pod wpływem 
społecznej krytyki kosztów ponoszonych przez dwór i jednocze-
śnie zniechęcony zachwytem Francuzów nad dworem królew-
skim, Johann Friedrich Carl Grimm napisał: „Z jednej strony jest 
tak, jakby nie chciano stracić żadnej okazji, aby nie wystawić na 
pokaz przepychu i wspaniałości, z drugiej strony naród wydaje się 
znajdować szczęśliwość w tym, że dostaje pozwolenie na zbliżenie 
się do pokojów panującego, żeby zobaczyć rozłożone skarby, do 
których najbiedniejszy Sabaudczyk dołożył swego liarda, któ-
rego zarobił czyszczeniem butów, żebractwem albo kuglarstwem 
i kataryną”20.

18 Grimm, 1775, t. 1, s. 354; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 291; Volkmann, 1787–
–1788, t. 1, s. 486; La Roche, 1787, s. 400 n.

19 Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 501 n.
20 Grimm, 1775, t. 1, s. 365.
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Coraz częściej krytykowane przez podróżnych były koszty 
budowy i  utrzymania założenia pałacowego. Johann Jacob 
Volkmann szacował, że na samą budowę wydano za czasów 
Ludwika XIV „300 mln liwrów”. Kierowany etosem mieszczań-
skim, nawoływał do skromności: „Dziś wszystko co mniej ozdo-
bione bardziej by się podobało niż rozrzutność i wyszukana sztuka. 
[...] Przypuszczalnie w zmienionych warunkach piękno to podzieli 
los wszystkich ludzkich przedsięwzięć i z biegiem czasu przepad-
nie”21. W bardziej ironicznym i jednocześnie wyraźnie bardziej 
krytycznym tonie wypowiadał się Heinrich Sander: „W ogóle, 
wszystko, co należy do państwa i dworu, jest tu w nadmiarze. Gdyby 
wiedziano, że coś kosztuje jeszcze więcej, to kupiono by to”22.

Taka krytyczna ocena kosztów utrzymania dworu odpowia-
dała w pełni mieszczańskim wartościom: prostocie, oszczędności 
i skromności, tak jak to określano w XVIII-wiecznym dyskursie 
defi niującym mieszczańskość m.in. w  różnych moralizujących 
tygodnikach. „Przyzwoici ludzie – czytamy w hamburskim „Der 
Patriot” z 1724 r. – którzy kierują się prawdziwymi i wewnętrz-
nymi wartościami każdej rzeczy, nie oceniają nikogo wedle 
zewnętrznego pozoru piękna, stroju i tytułu, lecz według cnót, 
rozumu i umiejętności”23. Mieszczański ideał odrzucał prezento-
wanie się na zewnątrz jako powierzchowność i pozór, a przeciw-
stawiał temu głębię wnętrza i skromne życie. Pod jego wpływem 
podróżni – mimo pierwszego oślepiającego wrażenia, jakie robił 
na nich Wersal – krytykowali coraz częściej koszty budowy, zbyt-
kowny styl życia dworu i nienaturalność otoczenia24. 

Obok nasilającej się pod koniec okresu ancien régime krytyki 
ze strony przyjezdnych, która podkreślała takie mieszczańskie 
cechy jak: oszczędność, skromność i  prywatność, jeszcze inny 
aspekt okazał się istotny w  perspektywie oceniania Wersalu 
i jego dworskiej społeczności. Przy całej otwartości i dostępności 
założenia pałacowego, nie omijając prywatnych apartamentów

21 Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 485, zob. też s. 446 n., 475 n.; La Roche, 1787, 
s. 418.

22 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 321.
23 „Der Patriot” 12, 1724, s. 105; o poruszaniu kwestii mieszczańskości w tygo-

dnikach moralizujących zob. Martens, 1976; Martens, 1968. 
24 Na temat ideału oszczędności zob. Bahrdt, 1789, s. 202–205, 273–279; Sander, 

1783–1784, t. 1, s. 317; Lindemann, 1784, s. 98; La Roche, 1787, s. 419. 
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rodziny królewskiej, większość mieszczańskich wizytujących 
w późnym XVIII w. skupiała się na wyglądzie zewnętrznym Wer-
salu i na przebywającej w nim społeczności dworskiej. Odróżniali 
się tym od swych szlacheckich i w pewnej części arystokratycz-
nych poprzedników. Ci bowiem dostarczali w  swych relacjach 
z odbywanych Grand Tour opisy dworskiej przestrzeni społecznej, 
sposobu bycia dworzan, etykiety i  kodów kulturowych, które 
były im znane.

Pochodzący z Turyngii baron Carl Ludwig von Pöllnitz, który 
w  pierwszej połowie XVIII w. zgromadził – za sprawą swych 
wspomnień o  przeróżnych sytuacjach na różnych dworach – 
stosunkowo dużą publiczność czytelniczą, oferował niemiec-
kiej szlachcie szeroką perspektywę widzenia Wersalu. Baron, 
który dzięki urzędowi dworskiemu i  dłuższemu tam pobytowi 
miał wgląd w  dworską społeczność, informował swych czytel-
ników obszernie i  szczegółowo o hierarchii panującej w obrę-
bie społeczności dworskiej we wczesnych latach 30. XVIII w. 
O Ludwiku XV, któremu służył osobiście, pisał z pełnym podzi-
wem w tonie gloryfi kacji25. 

Podobna perspektywa charakterystyczna była też dla Frie-
dricha Justiniana von Günderode, który w  1774 r. odwiedził 
Francję. Jego relacja nie różniła się zasadniczo od innych miesz-
czańskich autorów, ale wobec Wersalu i tamtejszej społeczności 
dworskiej Günderode okazuje szacunek i większe niż jego miesz-
czańscy krajanie zainteresowanie wewnętrznym życiem dworu. 
„To wszystko ma w sobie pewien majestatyczny i budzący respekt 
wymiar poprzez niezliczoną liczbę ludzi, którzy muszą być wokół 
króla po części z powodu swego urzędu, ale też częstokroć przy-
bywają, żeby służyć rodzinie królewskiej i jej ministrom. [...] Stąd 
też zdało mi się, że wnętrza są bardziej godne uwagi z powodu 
mnóstwa ludzi, które je wypełnia, niż z powodu samego prze-
pychu pokojów”26.

Dla szlachciców, Günderodego i Pöllnitza, społeczność dwor-
ska pełniła określoną funkcję. Wersal był dla nich częścią wła-
snego, arystokratycznego życia, czy nawet świata. Ich pochodzenie

25 Pöllnitz, 1783, t. 3, s. 1–41. Na temat specyfi cznie arystokratycznej perspek-
tywy zob. Grosser, 1989, s. 345–347.

26 Günderode, 1783, t. 1, s. 125 n.
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i  wychowanie umożliwiały patrzenie od wewnątrz, gdyż znali 
dworską etykietę i  stanowy kodeks zachowań; umieli też bez 
trudu odszyfrować osobiste hierarchie i  znaczenie w  obrębie 
arystokratycznej przestrzeni społecznej. Dla Heinricha Sandera 
i innych mieszczańskich podróżników były to sfery niedostępne. 
Tłum ludzi na dworze, obserwowany z  dystansu, kojarzył mu 
się z „targami w Strasburgu” albo „giełdą w Hamburgu”, bez 
jakiekolwiek porządku, znaczenia i  hierarchii27. Wiele osób, 
w tym także odwiedzający, nie należało do społeczności dwor-
skiej, jak zresztą i  sam Sander, dla którego ludzie ci tworzyli 
jedną masę. Albo zatem mieszczańscy obserwatorzy nie byli 
w  stanie zidentyfi kować obcego dla nich społecznego świata, 
albo nie interesowało to ich, gdyż aspekt ten, inaczej niż dla 
barona von Pöllnitza, nie był w żaden sposób istotny. Spojrzenie 
podróżujących mieszczan na społeczność arystokratyczną, dwor-
ską reprezentację i  ceremoniał pozostawało zawsze perspek-
tywą zewnętrzną. Wewnętrzna hierarchia dworska nie została 
przez nich uwzględniona w  relacjach, ponieważ nie mieli do 
niej dostępu. Celebrowane przez króla na oczach publiczności 
posiłki wywoływały poczucie obcości, niezrozumienia i rozcza-
rowania. Tak pisał o tym Johann Friedrich Carl Grimm: „Poza 
tym, co Państwu donoszę, ceremonia nie miała w sobie niczego 
szczególnego, a  gdybym nie był obcokrajowcem, to gdyby nie 
nadciągnął królewski orszak tak bogato odzianych osób i odkrył 
przede mną widok złota, srebra i kamieni szlachetnych, może 
wydałaby mi się jeszcze mnie znacząca”28.

Cała publiczna manifestacja króla wydawała się z  miesz-
czańskiej perspektywy, która podkreślała wagę prywatności, 
intymności i  domu, obca i  niezrozumiała. Straż szwajcarska, 
która była częścią reprezentacji dworskiej, była w  poczuciu – 
jak pisał Grimm – „poważnego smaku obcokrajowca [...] tym 
śmieszniejsza”, że nie na miarę czasów29. Również Christoph 
Lindemann i Heinrich Sander czuli się zdegustowani tym spek-
taklem zewnętrzności i pozorów30. Na tych, którzy nie byli czę-
ścią społecznej przestrzeni dworskiej i  obserwowali ją jedynie 

27 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 309.
28 Grimm, 1775, t. 1, s. 370.
29 Tamże, t. 1, s. 366, t. 2, s. 182 n. 
30 Lindemann, 1784, s. 99; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 298, 308.
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z  zewnątrz, kultura dworska z  jej splendorem i  ceremoniami, 
które osiągnęły w Wersalu swe apogeum, wydawała się niesto-
sowna31. W tę perspektywę wpisuje się również obraz monarchy 
i  rodziny królewskiej. Podróżni mogli ich obserwować bezpo-
średnio. Jednak w  porównaniu z  obszernymi opisami założeń 
pałacowych i ogrodowych fragmenty poświęcone królowi i jego 
rodzinie są dość skąpe. Lindemann miał okazję, podczas swej 
wizyty, przyjrzeć się osobiście królowi Ludwikowi XVI i Marii 
Antoninie podczas procesji: „Miałem przyjemność zobaczyć 
króla, cały królewski ród oraz najwyższą szlachtę podczas pro-
cesji rycerzy Zakonu Świętego Ducha32. Król jest wielki i mocny, 
jego wzrok stwarza wrażenie zdecydowania. Królowa nie jest 
tak duża, ale za to niezwykle żywa i uprzejma”33. Widać, że cały 
ten spektakl, „wielki tłum ludzi” i zapewne sama postać króla 
zrobiły na Lindemannie wrażenie, ale zachował dystans i – jak 
wynika z dalszego opisu – krytyczne spojrzenie34. Johann Frie-
drich Carl Grimm miał natomiast podczas swej wizyty w lutym 
1773 r. sposobność obserwować Ludwika XV podczas kolacji: 
„Dowiedziałem się, że król tego wieczora będzie publicznie spo-
żywał kolację. Nie ominęła mnie pokusa przyjrzenia się temu 
zwyczajowi. [...] Każdy czysto ubrany ma możliwość przyłączenia 
się i zobaczenia, czy wszelacy chrześcijańscy możni tego świata 
jadają tak, jak ich poddani. Król natomiast może się przekonać 
dzięki wesołym minom swego ludu, że w swym sercu życzy mu 
on błogosławionego posiłku”35. Nie sposób nie zauważyć pewnej 
dozy respektu okazywanego przez Grimma wobec oprawy całego 
spektaklu, w którym, jak pisze, brało udział dobrze ponad sto 
osób. Jednocześnie przypuszcza, że na dworze jada się zapewne 
nie inaczej niż czynią to poddani. Otwartość i dostępność cere-
monii dworskich była przez znaczną część przyjezdnych fałszywie 
interpretowana jako rodzaj równorzędności.

Grimm był rozczarowany widokiem delfi na, przyszłego króla 
Ludwika XVI: „Miałem dogodną okazję dokładnej obserwacji

31 Elias, 1997, t. 1, s. 121, 124; Möller, 1986, s. 298 n.; Vierhaus, 1984, s. 115.
32 W 1711 r. Zakon Świętego Ducha został włączony do Zakonu Rycerzy i Szpi-

talników św. Łazarza z Jerozolimy, być może zatem Lindemann obserwował proce-
sję rycerzy tego zakonu (przyp. red.).

33 Lindemann, 1784, s. 99.
34 Tamże, s. 99 n.
35 Grimm, 1775, t. 2, s. 178 n.



319

Od społeczeństwa stanowego do narodu

delfi na. Królewicz nie jest wysoki, za to blady i dość chudy. Ma 
szerokie czoło i  zapadnięte policzki, trochę zwisa mu dolna 
warga. W wyrazie twarzy widać, że nie ma w sobie ognia swego 
Pana Dziada, i w ogóle wydaje się być człowiekiem bez nadzwy-
czajnych namiętności”36. Autor opisywał królewicza, który jeszcze 
tego samego roku miał zastąpić na tronie swego ojca, jako raczej 
przeciętnego i zwykłego człowieka. Grimm i inni podróżujący, 
którzy odwiedzili Wersal w latach 70. i 80. XVIII w., dystanso-
wali się od wcześniejszych autorów, ich wręcz mitycznych opisów 
Ludwika XIV i częściowo jeszcze Ludwika XV w końcu XVII 
i na początku XVIII w.37 Ich opisy można by określić jako przy-
chylne, ale z pewnością nie pełne zachwytu.

Sophie von La Roche, korzystając z  możliwości obserwo-
wania Ludwika XVI i  jego rodziny podczas spożywania kola-
cji, sporządziła relację znacznie obszerniejszą niż wielu innych. 
Opisała króla jako na wskroś mieszczańskiego monarchę, będą-
cego ojcem tak dla własnej rodziny, jak i dla kraju, który posilał 
się przy zwyczajnie nakrytym stole i przy tej okazji wysłuchiwał 
bolączek swych poddanych. „Wtem stanął na końcu stołu jego-
mość, którego król zrazu spytał: «Padało w Normandii?» i sły-
sząc smutną odpowiedź: «Nie Panie!», z wyrazem ojcowskiego 
bólu załamał ręce nad nieszczęściem swych dzieci i rzekł: «Mój 
Boże!», wznosząc wzrok ku górze. Zrobił na mnie wrażenie 
dobrotliwego. Respekt wobec Najwyższego, Większego [sic!] 
od niego, którego Wszechmoc może dać deszcz, i troska o lud, 
to było piękne”38. W  dalszej części autorka skreśliła portret 
Ludwika XVI jako monarchy o zdecydowanie mieszczańskich 
cechach, dodając, że król pracowicie wykonuje swoje obowiązki: 
dwa razy dziennie troszczy się o swe dzieci, a w czasie wolnym 
oddaje się pasji kreślenia map39.

Interpretacja tego sposobu przedstawienia króla i  opisa-
nej tu sceny uwzględnia kilka punktów widzenia. Po pierwsze, 
przychylne, ale jednocześnie nie entuzjastyczne przedstawienie 
„mieszczańskiego króla” dalekie było od mitu monarchy z bożej 

36 Tamże, s. 181 n.
37 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 308 n.; Pöllnitz, 1783, t. 3, s. 2 n.; Ebert, 1723, 

s. 120–123, 125 n.
38 La Roche, 1787, s. 443.
39 Tamże, s. 489–492.
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łaski. Nie tylko u La Roche, lecz także u innych obserwatorów 
obraz dworu i monarchy był ambiwalentny. Z jednej strony zaj-
mowano się reprezentacyjną kulturą dworską, która do schyłku 
epoki ancien régime robiła na wizytujących wielkie wrażenie, 
a czasem wręcz oślepiała, z drugiej zaś strony wielokrotnie pod-
kreślano otwartość i swobodę panującą w Wersalu, którą przy-
jezdni interpretowali, lub nadinterpretowali, jako równorzędność 
ze szlachtą dworską i rodziną królewską40. 

Nawet jeśli ceremoniał dworski i reprezentacyjna wykwint-
ność wydatnie się zmieniła od czasów Ludwika XIV i  – fak-
tycznie lub tylko pozornie – zyskała cechy mieszczańskie, to 
mieszczańscy widzowie byli zawsze trzymani na dystans i mogli 
obserwować dwór jedynie z zewnątrz. La Roche nie zauważyła, 
że scena niepokoju monarchy i  jego ojcowskiej troski o dobro 
poddanych doskonale nadawała się do zaprezentowania i zain-
scenizowania bliskości władcy z  jego ludem. Nie oznaczało to 
jednak żadnej równości stanowej, gdyż ta manifestacja odbywała 
się w dworskiej przestrzeni Wersalu, w którą wkalkulowane było 
oddziaływanie na odwiedzających i widzów, w tym również na 
podróżnych.

Ponieważ orientacja znacznej części warstw mieszczańskich 
w  hierarchii społeczeństwa stanowego była skierowana na 
szlachtę, swoboda poruszania się po dworze była interpreto-
wana jako wyraz równości społecznej. „Wielka swoboda, jaką się 
ma w Wersalu, możność korzystania z wszelakich wspaniałości 
jako wspólnej własności, przechodzi wszystko. Jestem panem 
i mistrzem w ogrodach, w królewskich komnatach: idę do króla, 
kiedy on podniesie się z łoża i każe się ubrać, idę potem za kró-
lem na mszę, stoję blisko stołu króla, kiedy spożywa”41.

Z tej swobody dostępu Johann Peter Willebrandt wywniosko-
wał, że może na dworze robić to, na co ma ochotę. „Dobre odzie-
nie, szlachetna śmiałość czyni ze mnie tego kogoś, kim chciałbym 
być. Określenie étranger jest tytułem, który uprawnia mnie do 
wszelkich swobód. Czy pojmujecie zatem, co obcokrajowców tak 
zachwyca we Francji? Przypominacie sobie, jak hiszpańsko jest 
na wielu małych dworach książęcych? Jak podejrzliwie sprawdza

40 Grosser, 1989, s. 349.
41 Willebrandt, 1758, s. 180; Frevert, 1989, s. 266; Bödeker, 1989.
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się prawdziwość metryk rodowodowych podróżnych i ich przod-
ków? Jak wszystko jest zaryglowane przed obcymi?”42 „Tego 
wszystkiego – kończył swe wywody Willebrandt – nie ma w Wer-
salu”. Fragment ten wiele mówi o perspektywie patrzenia miesz-
czańskich podróżnych na społeczność Wersalu, która tu może 
być traktowana jako reprezentacja francuskiego społeczeństwa 
stanowego.

Mieszczanie odwiedzający Wersal nieustannie podkreślali 
dużą i  nieoczekiwaną swobodę poruszania się po francuskim 
dworze. Willebrandt wyrażał explicite swe życzenie przełamania 
granic społeczeństwa stanowego i zajęcia tego samego miejsca, 
co szlachta. Swoboda poruszania się w Wersalu przysługująca 
zagranicznym, mieszczańskim gościom była zapewne większa 
niż na innych, zwłaszcza niemieckich dworach, co stwierdzał 
Willerbrandt, wskazując na dość powszechne obowiązywanie 
w  XVIII w. ceremoniału hiszpańskiego. Ale ta wolność, czy 
swoboda, o której mówił, nie oznaczała równości. Podobnie jak 
La Roche nie zauważył on, że wizytujący są niezbędną częścią 
dworskiej reprezentacji i inscenizacji, a podczas reprezentacyj-
nego ceremoniału, publicznych wystąpień czy obiadów, do któ-
rych mieli dostęp, przypadała im jedynie rola podziwiającego, 
ale zawsze trzymanego na dystans widza. Granice stanowe nie 
były w ten sposób przełamywane43. Cel, który Willebrandt sfor-
mułował jako reprezentant dążącego do awansu społecznego 
mieszczaństwa późnego XVIII w., nie znajdował urzeczywistnia 
w Wersalu.

Spojrzenie mieszczańskich turystów w okresie późnego ancien 
régime na Wersal i szerzej, na całą arystokratyczną społeczność 
Francji nie wychodziło poza zewnętrzną perspektywę. Mimo 
domniemanej otwartości i równości wizytujący trzymani byli na 
dystans poprzez demonstrację bogactwa i luksusu, zezwalającą 
jedynie na niemy podziw. „Kiedy szedłem w  górę od Trianon 

42 Willebrandt, 1758, s. 180 n.; zob. też Grosser, 1989, s. 350. 
43 Grosser, 1989, s. 350. Na temat otwartości dworu francuskiego w porównaniu 

z niemieckimi dworami książęcymi zob. Elias, 1997, t. 1, s. 132. Na temat elastyczno-
ści i przenikalności społeczeństwa stanowego zob. różne stanowiska w: Elias, 1997, 
t. 1, s. 132–135; Burke, 1996, s. 129, 203–211; Hinrichs, 1989, s. 78. O ile Hinrichs 
i Burke zauważają coraz wyraźniejsze skostnienie stanowe pod koniec ancien régime, 
o tyle Elias wskazuje na stosunkowe otwarcie we Francji w porównaniu z sytuacją 
w Niemczech.
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minęli mnie jadący na spacer hrabia Artois i hrabia Prowansji. 
Ujrzałem wspaniałość wielkiej liczby forysiów i osób towarzy-
szących. Boże, który jesteś w niebie! Jeśli Abraham, który ściął 
głowy 10 królom, a jednego gościł w namiocie powróciłby, albo 
gdyby ojciec Homer to zobaczył, cóż by powiedział”44. Taką oto 
scenę zobaczył podczas swej wizyty w ogrodach Wersalu Heinrich 
Sander. Ciekawe co też napisałby on lub Sophie von La Roche, 
Grimm czy też Willebrandt, gdyby w latach 70. lub 80. XVIII w. 
byli z wizytą na polskim dworze. Można a priori stwierdzić, że 
nie musieliby odwoływać się ani do mitów biblijnych, ani do 
Homera, aby opisać polski dwór i monarchę.

Ostatni monarchowie i dworska społeczność 
– Warszawa od środka

W  porównaniu z  obrazem dworu francuskiego wizerunek 
dworu polskiego był krańcowo odmienny. W opisach Wersalu 
dominował wygląd zewnętrzny i opisy scenerii, a opisy samego 
króla i jego rodziny były krótkie, w ocenie zaś ambiwalentne, jeśli 
nie pełne rozczarowania lub tendencyjnie negatywne. W opisach 
polskiego dworu relacja między tym, co w środku a tym, co na 
zewnątrz ukazana została dokładnie odwrotnie. Było to związane 
z  jednej strony z zewnętrznym wizerunkiem polskiego dworu, 
z drugiej zaś z tym, jaki obraz polskiego monarchy, Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, szkicowali podróżni. 

Wersal nie dawał się ani jako architektoniczne kompleksowe 
dzieło sztuki, ani jako dworska społeczność porównać z czym-
kolwiek w  Europie, także i  w  Polsce. Nie ma zatem niczego 
zaskakującego w tym, że skromne opisy warszawskiego Zamku 
Królewskiego mają się nijak do obszernych opisów poszczegól-
nych budynków i ogrodów w Wersalu. Ani warszawski zamek, 
urządzony w początkach XVII w. przez pochodzących ze Szwecji 
Wazów, ani wzniesiony pod koniec tego stulecia u  wrót War-
szawy przez Jana III Sobieskiego pałac w Wilanowie nie zostały 
przez podróżnych szerzej opisane. Johann Bernoulli poświęcił 
pałacowi w  Wilanowie niespełna stronę, choć jego opisy były 
z zasady bardzo szczegółowe. O podwarszawskiej wsi, w której 

44 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 317.
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znajduje się pałac, Bernoulli pisał, że jest „schludna”, ale sam 
pałac uznał za „przeładowany” i  nierobiący wrażenia. Ogród, 
jak oceniał, ma ładny wygląd, ale jest „zepsuty” złymi kopiami 
posągów45. Nic więcej według autora nie było warte wzmianki.

Jeden z  najobszerniejszych opisów Zamku Królewskiego 
w Warszawie sporządził Joachim Schulz w latach 70. XVIII w., 
ale i ten zajmuje jedynie stronę. Autor lokalizował zamek między 
Starym Miastem a Krakowskim Przedmieściem, gdzie stoi „jakby 
ukryty”, co uniemożliwia „całościowy widok”. „Z której strony 
się do niego nie zbliżać – pisał Schulz – widać tylko jego część. 
Ale też niewiele się traci. Starsze jego części są czarne, nieatrak-
cyjne, pokręcone, nowsze natomiast ukryte”46. To, że zamek 
był dla przyjezdnych z  pewnością mało zachwycający, Schulz 
tłumaczył faktem, że nie jest on monolitem, lecz był nieustannie 
rozbudowywany w różnych stylach przez różnych władców. Za 
godny – ewentualnie – zobaczenia uważał Schulz wielki dziedzi-
niec, a nawet uznał za imponujące ogromną liczbę sal i pokoi. 
Nie pominął też tego, że z zamku jest „szeroki widok” na Wisłę. 
Jednak podsumowując, stwierdzał, że „pomijając uroczyste oko-
liczności, zamek jest dość bezludny i martwy”47.

Wzniesiona za panowania Stanisława II Augusta w  latach 
1770–1790 letnia rezydencja w Łazienkach, otoczona parkiem 
w stylu angielskim, powstała dla wielu podróżujących za późno, 
w  każdym razie zbyt późno, aby mogli sobie wyrobić zdanie 
o  toczącym się w  niej życiu dworskim. Ukończenie budowy 
nastąpiło w okresie rozbiorów. Po trzecim rozbiorze, w 1795 r., 
polski dwór stracił swą funkcję, co sprawiło, że Łazienki, podob-
nie zresztą jak zamek w Warszawie i pałac w Wilanowie, były 
niezmiernie rzadko wizytowane, gdyż bez życia dworskiego 
stały puste i niewykorzystane, jak relacjonował w 1806 r. Georg 
Gottlieb Sigismund von Reinbeck48. Pod względem architek-
tonicznym królewskie rezydencje w Warszawie, w porównaniu 
z  Wersalem, robiły raczej niewielkie wrażenie. Społeczność 
dworska w Warszawie pozostała przed 1795 r. niemal zupełnie 

45 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 175 n.; o  architekturze zamku w  Warszawie 
i rezydencji w Wilanowie zob. DaCosta, 1998, s. 229 n., 272 n.

46 Schulz, 1996, s. 44.
47 Tamże, s. 45.
48 Reinbeck, 1806, t. 2, s. 273; DaCosta, 1998, s. 467 n. 
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nieopisana. Dopiero później pojawiły się relacje i wspomnienia 
o ostatnim polskim królu, Stanisławie Auguście Poniatowskim, 
które były nieco obszerniejsze. Pozytywny obraz monarchy rysuje 
Reinbeck, przy okazji jednego z  dłuższych opisów Łazienek. 
Prezentacja „królewskiego pałacu uciech” obejmuje kilka stron 
i eksponuje jego walory architektoniczne. Faktu, że budowla – 
pomijając jedną większą salę i kaplicę – nie promieniała „okaza-
łością”, autor wcale nie uznawał za wadę, a wprost przeciwnie. 
W porównaniu z przeładowanym Wersalem pozytywnie oceniał 
jej skromne rozmiary49. Opis Łazienek łączy się u  Reinbecka 
z przychylnym obrazem Poniatowskiego, o którym autor pisał 
jako o  „człowieku wiedzy, wykształcenia i  gustu”, który pod-
czas sprawowania swej funkcji musiał znosić „różnego rodzaju 
zniewagi [...] w  Petersburgu”50. W  podobny sposób przybliżał 
polskiego króla Carl Feyerabend: „Jego sposób bycia jest nader 
przyjemny. Jest dowcipny, rozmowny, pełen różnych pomysłów, 
dobroduszny i nie wywyższający się. Niemal we wszystkich dzie-
dzinach nauki nie ma jedynie powierzchownej, lecz w większości 
ugruntowaną wiedzę. Szczególnie godną zachwytu jest jego zna-
jomość języków. Niemal we wszystkich nowszych jak i starszych 
językach mówi z godną podziwu płynnością. Wśród Niemców jest 
Niemcem, wśród Francuzów Francuzem, wśród Rosjan Rosja-
ninem. Krótko mówiąc, wszyscy którzy go znają, są co do tego 
zgodni, że król Stanisław jako osoba prywatna jest niezwykle 
miłym człowiekiem”51.

Obraz króla pióra Reinbecka i Feyerabenda nie powstał po 
rozbiorach, szkicowany z  perspektywy, która idealizowałaby 
monarchę w tym czasie i stawiała go w lepszym świetle. Jeszcze 
za jego rządów znaczna część podróżnych prezentowała obszer-
nie zarówno jego osobę, jak i  rządy. Ton tych wypowiedzi był 
jednoznacznie pozytywny. Joseph Hager odnotował np.: „Król 
[...] jest uprzejmym panem; szczodrym, przystępnym i wyeduko-
wanym. Jego budząca respekt osoba odpowiada jego uczonemu 
duchowi. Szkoda, że nie spotkał go wśród monarchów lepszy 
los”52. Ów krótki, stereotypowo brzmiący akapit ukazuje to, co 

49 Reinbeck, 1806, t. 2, s. 287 n.
50 Tamże, s. 290–292.
51 Feyerabend, 1798–1803, t. 2, s. 520; Schulz, 1996, s. 324.
52 Hager, 1795, s. 3 n.
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najistotniejsze we wzorcu opisu Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Wybrany na króla w 1764 r., w wyniku zabiegów Kata-
rzyny II, był przez podróżnych – bez wyjątku – przedstawiany 
jako człowiek wykształcony, bezpośredni i gościnny, oświecony, 
a  nade wszystko zainteresowany dyskusją na tematy naukowe 
i  społeczno-polityczne, któremu historia zgotowała zły „los”. 
Na ten niezmiennie pozytywny obraz wpłynęły różne czynniki53.

Warszawa, przeżywała za panowania Poniatowskiego istny 
rozkwit w budownictwie. W latach 70. i 80. XVIII w. powstało 
wiele nowych pałaców, co było bezpośrednio łączone z osobą 
króla54. W jego pozytywnym wizerunku – poza architekturą – nie 
mniej istotną rolę odgrywał aspekt edukacji. Chwalono nie tylko 
wykształcenie króla i  jego biegłą znajomość języków obcych. 
Pochwały zbierały przede wszystkim polityczne reformy narodo-
wej edukacji oraz wspieranie i powoływanie rozlicznych instytucji 
oświatowych. Johann Bernoulli chwalił „mądrego Stanisława 
Augusta” za ufundowanie akademii w  Grodnie, która została 
założona w celu nauczania historii przyrody i „wszelakich nauk 
medycznych”; to „znamienita instytucja” – pisał55. Poza innymi 
instytucjami została założona w  Warszawie w  1765 r. Szkoła 
Rycerska, która szybko wyzwoliła się z  tradycyjnych wzorców 
i  stała się także szkołą dającą szerokie, ogólne wykształcenie. 
Apogeum refom oświatowych to powołanie w 1773 r. cieszącej 
się uznaniem za granicą Komisji Edukacji Narodowej, pierw-
szego w Europie ministerstwa oświaty56.

Nowo utworzone instytucje i wprowadzane reformy uznawane 
były przez obserwatorów za wzorowe i  godne naśladowania. 
Johann Bernoulli był gościem w pałacu rodziny Potockich pod-
czas posiedzenia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, które 
zawiązało się podczas prac KEN i w której pracowali wspólnie 
szlacheccy i mieszczańscy uczeni. Bernoulli nie szczędził słów 
pochwały pod adresem tej grupy, w skład której wchodziło też 
kilku arystokratów. „Nic nie przydaje aktualnej władzy więcej 

53 Schulz, 1996, s. 312–315.
54 O rozwoju Warszawy w XVIII w. zob. Wyczański, 1991, s. 305 n.; DaCosta, 

1998, s. 466–468.
55 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 36.
56 Litak, 1976, s. 114–116; o epoce reform zob. Zernack, 1994, s. 278–290 (KEN 

było drugim ministerstwem w Europie, pierwsza była Wiedeńska Nadworna Komi-
sja Edukacyjna – przyp. red.).



326

Nie Zachód, nie Wschód

chwały, jak to, że za jej sprawą powstała instytucja, którą nie 
może się poszczycić żaden inny kraj – a ileż z nich potrzebowa-
łoby jej także!”57

Z  tej, w  opinii przyjezdnych wzorowej, polityki reform 
króla wynikał nader pozytywny obraz jego osoby. Inaczej niż 
w przypadku Ludwika XVI, który dla wizytujących pozostawał 
monarchą z dystansu, niektórzy odwiedzający Polskę podróżni 
mieli okazję poznać Poniatowskiego osobiście. Odbywało sie to 
podczas audiencji lub w ramach spotkań wieczornych, organi-
zowanych regularnie na polskim dworze, na które zapraszani 
byli zagraniczni naukowcy, fi lozofowie i pisarze, aby prowadzić 
dyskusje i  wymieniać poglądy. Johann Bernoulli miał okazję 
uczestniczyć w  audiencji i  był gościem na kolacji z  udziałem 
króla. „Kiedy wszystkie sprawy służbowe zostały zakończone, 
król kazał nas przywołać i udzielił mi kwadrans niezwykle uprzej-
mej audiencji. Właściwym jest tu miejsce dla wysławienia tego 
godnego wyróżnienia monarchy, jego nieopisanej przystępności 
i uprzejmości, pięknej i wyrazistej postaci, szerokiej wiedzy i naj-
różniejszych dobrych cech. Im osoba, o której mam mówić, jest 
dostojniejsza, tym bardziej obawiam się zarzutu schlebiania jej. 
Ceną, żeby w nie nie popaść, jest nie mówić o zasługach tego 
jakże mądrego i godnego szacunku księcia, muszę zatem zdecy-
dować przerwać mówienie o nim. Ale i bez tego wiele pięknych 
czynów i instytucji Stanisława Augusta, i rozkwit, który zapewnił 
rezydencji i swemu królestwu w czasach największych trudności, 
przydaje mu więcej chwały, niżby mogły to wyrazić słowa”58.

Nawet jeśli niewielu niemieckich podróżników po Polsce uzy-
skało zaproszenie do udziału w dyskusji z królem i arystokracją, 
zasada otwartości polskiego dworu i społeczności arystokratycz-
nej była – w porównaniu z Wersalem – zdecydowanie inna. Ona 
też przyczyniła się istotnie do pozytywnego odbioru reform za 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ponieważ rela-
cja Bernoullego była jedną z pierwszych i  jednocześnie zawie-
rała najbardziej szczegółowy opis doby reform, przyczyniła się 
z pewnością do rozpowszechnienia zdecydowanie pozytywnego 
wizerunku ostatniego polskiego monarchy59. 

57 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 234–241.
58 Tamże, s. 116 n.
59 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 46.
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Podobnie jak Bernoulli, również Johann Erich Biester łączył 
reformy społeczno-polityczne w  Polsce bezpośrednio z  osobą 
króla. Wydawca „Berlinische Monatsschrift” podróżował po 
Polsce w  1791 r., kiedy działalność reformatorska osiągnęła 
apogeum w  postaci Konstytucji 3 maja, co – w  obliczu rewo-
lucji francuskiej – odbiło się szerokim echem w Europie60. Ten 
„przyjaciel ludzi na tronie” wyróżniał się według Biestera „wśród 
wielu osób prywatnych każdego stanu, miłością do nauki i  jej 
wspieraniem, pełnym szacunku i dobrodusznym traktowaniem 
uczonych, jak mało który książę swych czasów”. Stanisław II 
August był w ich oczach „księciem wielkiego rozumu, szerokiej 
wiedzy, bezinteresownej miłości do kraju, najszlachetniejszej 
atencji do wszystkiego, co dobre”61.

Biester, którego opisy były z zasady rzeczowe, faktografi czne 
i wzbogacone danymi statystycznymi, we fragmentach poświę-
conych królowi rezygnował z  chłodnego spojrzenia człowieka 
oświecenia i  z  emfazą malował obraz ostatniego polskiego 
króla62. Kontrastowało to silnie z przedstawieniem Ludwika XVI, 
ojcowskiego i kreślącego w czasie wolnym mapy. Kiedy Biester 
spisywał swą relację z Polski, Ludwika XVI dosięgły wydarzenia 
rewolucyjne, na które już nie mógł zareagować: w październiku 
1789 r. zmuszony był opuścić Wersal i został przewieziony do 
Paryża. W  opozycji do sylwetki Burbona kreślony był obraz 
oświeconego, zainteresowanego wiedzą i kulturą, wprowadza-
jącego reformy, politycznie aktywnego Poniatowskiego. On sam, 
jak o tym pisali współcześni obserwatorzy, Konstytucją 3 maja 
wywołał rewolucję63, od której we Francji – w  czerwcu tego 
samego roku – Ludwik XVI próbował bezskutecznie uciec.

Obrazy przedrewolucyjnego dworu francuskiego i dworu pol-
skiego szkicowane przez niemieckich podróżnych, jak i ocena 
ostatnich dwóch monarchów obu krajów jest diametralnie różna. 
W odniesieniu do Wersalu dominował zewnętrzny opis założenia 
pałacowego, a ocena Ludwika XVI pozostawała – przynajmniej 
w swej obszerności – daleko w tyle. W obu perspektywach, dworu 
i monarchy, występowało w mieszczańskim sposobie postrzegania

60 Nationale und internationale Aspekte, 1993.
61 Biester, 1791–1793, t. 19, s. 584 n.
62 Schulz, 1996, s. 322 n.
63 Hundt-Radowski, 1831, t. 1: Polen uns seine Revolution. 
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zarówno odrzucenie wystawionego na pokaz luksusu, jak i mało 
entuzjastyczne, jeśli nie krytyczne, postrzeganie króla. Wynikało 
to z  sytuacji większości mieszczańskich podróżnych, którzy co 
prawda mieli dostęp do pałacu, ale tak czy inaczej mogli obcować 
z  jego społecznością jedynie z dystansu. Wobec tego, że świat 
arystokratycznego dworu zakreślił im granice społeczeństwa sta-
nowego, ich perspektywa obserwacji dworu i króla była wynikiem 
jedynie zewnętrznego postrzegania. 

Te same elementy opisu w  odniesieniu do Polski pozosta-
wały w relacji odwrotnej. Wypowiedzi odnoszące się do wyglądu 
zamku i dworu były skąpe. W opinii podróżnych nie było w tym 
względzie zbyt wiele do powiedzenia. W  pojedynczych przy-
padkach ów mało pokazowy polski dwór był – ze względu na 
wartości mieszczańskie, jak oszczędność i skromność, oceniany 
pozytywnie. W  tym kontekście daleko obszerniejsze są opisy 
Poniatowskiego niż Ludwika XVI. Pozytywne opinie wynikają 
– w  głównej mierze – z  mieszczańskiego postrzegania społe-
czeństwa stanowego z jego nienaruszalnymi granicami. W tym 
kontekście polski dwór i polska społeczność szlachecka jawiła 
się jako bardziej elastyczna i otwarta. Przywilej uczestniczenia 
w audiencjach czy też obiadach w ekskluzywnym kręgu zapro-
szonych osób miało niewielu niemieckich podróżnych. Istotne 
było to, że zasadniczo udział mieszczańskich gości był możliwy 
i nieograniczony żadnym ceremoniałem, etykietą ani też pocho-
dzeniem społecznym. Zatem możliwe były osobiste spotkania, 
rozmowy i wymiana opinii z królem i arystokracją. W tym „świe-
cie na opak”, w porównaniu z rygorystycznie ustrukturyzowanym 
społecznie dworem wersalskim, podróżni mogli być aktywnymi 
uczestnikami i  obserwatorami od wewnątrz i  nie byli skazani 
jedynie na pozycję obserwatorów zewnętrznych.

To postrzeganie i kontrastowy sposób opisywania obu monar-
chów i ich dworów mogą być traktowane jako charakterystyczne 
dla myślenia społecznego podróżnych i dużej części mieszczań-
skich elit niemieckich pod koniec XVIII w. Jeśli u schyłku epoki 
ancien régime alternatywa wyglądała następująco: absolutyzm 
albo oświecony absolutyzm reformujący, to podróżni opowiadali 
się za drugim modelem, reprezentowanym przez Stanisława II 
Augusta, którego nierzadko stawiali na piedestale jak Józefa II 
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i Fryderyka II64. Nieco później ten – w gruncie rzeczy zasadni-
czy problem – nabrał wymiaru aktualności w wyniku wydarzeń 
we Francji i w Polsce od 1789 r., a więc w obliczu rewolucji lub 
reform. Rok 1789 stanowił pewnego rodzaju cezurę nie tylko 
w życiu społeczno-politycznym, ale również w praktyce podró-
żowania i relacji podróżniczej. 

2. Rewolucja a naród – drogi do modernizmu 
politycznego

Na początku poprzedniego rozdziału była mowa o  zmia-
nach, jakie zachodziły w opisach podróży pod koniec XVIII w.: 
o rozwoju w kierunku analizy społeczno-politycznej i socjalnej. 
Zmiany te przejawiały się m.in. w otwartej lub ukrytej krytyce 
ancien régime. Elity mieszczańskie, do których należeli podróż-
nicy, raczej nie były w stanie wywierać bezpośredniego wpływu 
politycznego w ramach społeczeństwa stanowego, którego sym-
bol i  istotę stanowił dwór i  społeczność dworska. Na tym tle 
można interpretować krytyczne i  zdystansowane spojrzenie 
podróżników na Wersal jako kwestionowanie społeczeństwa 
stanowego i  jego skostniałych hierarchii. Taką postawę można 
z  kolei odczytać jako przynajmniej pośrednią krytykę stosun-
ków panujących wewnątrz Niemiec, gdzie arystokracja nadal 
dominowała w życiu politycznym. W tym kontekście odmienny, 
pozytywny wizerunek dworu polskiego, który manifestował się 
w osobie Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego reform 
można uznać za marzenie autorów o otwarciu skostniałych granic 
stanowych oraz za potrzebę rozwoju zorientowanego na reformę 
w  kierunku społeczeństwa mieszczańskiego, opierającego się 
na kwalifi kacjach wynikających z wykształcenia i pracy, a nie na 
zasadach urodzenia i pochodzenia.

Wypowiedzi te, coraz bardziej nacechowane społeczno-poli-
tycznie, można tylko pod pewnymi warunkami uznać za dys-
kurs polityczny65. Albowiem aż do wybuchu rewolucji francuskiej 

64 Kausch, 1793, t. 1, s. 20; Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 384; Recke, 1815–1817, 
t. 1, s. 6.

65 Stewart, 1983; Blanke, 1997, t. 1, s. 209–228.
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poglądy krytyczne, nawet te ukryte, nie kwestionowały jeszcze 
społeczeństwa stanowego jako systemu. Krytykowano przede 
wszystkim – z mieszczańskiego punktu widzenia – ostre podziały 
społeczne i „odmienną moralność świata dworskiego”66, ale nie 
absolutyzm jako system polityczny. Do 1789 r. nie podważano 
go nawet przy okazji dyskusji o  różnych wariantach oświeco-
nego i  zreformowanego absolutyzmu, który manifestował się 
w osobach Fryderyka II, Józefa II, a także – poza absolutyzmem 
– Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

O dyskursie już stricte politycznym, w który literatura podróż-
nicza miała wkład obok współczesnych czasopism, można mówić 
dopiero od 1789 r. Rewolucja sprawiła, że relacje odeszły od 
klasycznego opisu tras i  kraju, a  stały się źródłem wykorzy-
stującym formę opisu podróży do komentowania i  dzielenia 
się refl eksjami na temat przełomów politycznych w  latach 90. 
XVIII i 30. XIX w.67 Przede wszystkim na tle konfl iktu z Francją 
powstało kilka relacji zaliczanych obecnie do klasyki gatunku 
opisu podróży, zawierających komentarz polityczny i  przemy-
ślenia fi lozofi czne. Wymienić tu należy Ansichten vom Nieder-
rhein Johanna Georga Forstera z 1790 r. i Briefe aus Paris z lat 
1830–1833 Carla Ludwiga Börnego, które dotyczyły wydarzeń 
we Francji, a powstały w okresie przełomów rewolucyjnych i spo-
łecznych tych lat.

Nie tylko we Francji, lecz także w Polsce wydarzenia z lat 90. 
XVIII i 30. XIX w. budziły ogromne zainteresowanie, co znala-
zło odzwierciedlenie w opisach podróży i cyklach publicystycz-
nych68. Wypowiedzi i oceny-komentarze podróżników na temat 
wydarzeń rewolucyjnych we Francji, reform w Polsce, Konstytucji 
3 maja, rewolucji lipcowej i  powstania listopadowego zostaną 
w dalszej części przedstawione w perspektywie porównawczej. 
Wypowiedzi autorów, którzy mogą reprezentować zaintereso-
waną politycznie elitę publicystyczną Niemiec ok. 1800 r., będą 
interpretowane jako wskaźnik politycznej i  społecznej pozycji 
tej warstwy społecznej.

66 Martens, 1976, s. 347; Elias, 1997, t. 1, s. 121.
67 Peitsch, 1989, s. 315.
68 Zob. I.2.
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Francja w 1791 r. – krótka droga 
od „bohaterów spartańskich” do „barbarzyńców”

Wiadomość o  zdobyciu Bastylii i  rewolucji przyciągnęła 
do Paryża wielu pisarzy i  publicystów. Przywiodły ich tam na 
początku lat 90. XVIII w. motywy polityczne i „teatr rewolucji”, 
które miały też wpływ na charakter i treść opisów69. Zaczęły one 
nabierać charakteru stricte politycznego, który znajdywał wyraz 
w twierdzeniach i słownictwie podróżników odwiedzających Wer-
sal już na początku rewolucji. Dopiero ci, którzy przybyli do 
Francji, aby przyglądać się samym wydarzeniom rewolucyjnym, 
np. Joachim Heinrich Campe czy Gerhard Anton von Halem, 
kontynuowali – nawiązując do poprzedniego rozdziału – przed-
rewolucyjną mieszczańską krytykę luksusu i  marnotrawstwa 
w sensie politycznym, przedstawiając Wersal i inne symboliczne 
miejsca absolutyzmu, takie jak Fontainebleau czy Bastylia, jako 
symbole „despotyzmu” i  „tyranii”70. Pojęć tych próżno szukać 
w opisach z okresu przedrewolucyjnego. Dopiero autorzy, którzy 
pisali o rewolucji od 1789 r., stosowali słownictwo w znacznym 
stopniu zmienione i pojęcia nacechowane bezpośrednią krytyką 
polityczną. Używane one były początkowo w stosunku do monar-
chii burbońskiej. W  sposób pośredni dotyczyły jednak krytyki 
stosunków feudalnych wewnątrz Niemiec.

W opisach podróży po Francji z pierwszego okresu rewolu-
cji (1789–1791) można znaleźć liczne odniesienia do „despoty-
zmu” i „tyranii” ancien régime. Wskazują one na zdecydowanie 

69 W  latach 90. XVIII w. odnotowano wzrost liczby publikacji przynoszących 
opisy podróży do Francji, w sumie jednak liczba podróżujących do tego kraju spadła 
ze względu na niepewną sytuację, jak zauważył Joachim Christoph Friedrich Schulz 
podczas wizyty w 1789 r. Miało to już miejsce w pierwszej, liberalnej fazie rewolucji, 
w szczególności jednak w latach 1792–1794. Z tego względu znaczna liczba publi-
kacji w okresie rewolucji (zob. też I.2) nie oznacza zwiększenia liczby podróży do 
tego kraju. Wzmożona działalność publicystyczna wynikała raczej z intensywniejszej 
działalności dziennikarsko-literackiej podróżników publikujących i komentujących 
wydarzenia polityczne, a  także z  faktu, że obserwatorzy, którzy byli na miejscu, 
w większości byli korespondentami różnych niemieckich czasopism; Schulz, 1791, 
s. 583. O  związku między podróżą a  publikacją zob. też Roche, 2003, s. 41–45; 
Grosser, 1989, s. 183, 220; nt. metafory „teatr rewolucji”, którą można odnaleźć 
w wielu relacjach, zob. Peitsch, 1989, s. 309.

70 Campe, 1985, s. 30, 55, 73, 79; Halem, 1791, s. 113; Reinhard, 1791, s. 202; 
nt. Wersalu jako symbolu i  miejscu pamięci zob. Allain, 1996; Himelfarb, 1997, 
s. 1317 n.; Garber, 1992b, s. 374.
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 polityczne nastawienie takich autorów jak Joachim Heinrich 
Campe, Gerhard Anton von Halem, Joachim Christoph Frie-
drich Schulz, Johann Wilhelm von Archenholtz, Konrad Engel-
bert Oelsner czy Johann Georg Forster. Wszyscy oni, każdy na 
swój sposób i z zachowaniem indywidualnych politycznych prefe-
rencji i priorytetów, opowiadali się początkowo za „przewrotem” 
we Francji, jak pisał Campe71.

Joachim Heinrich Campe, pochodzący z  Brunszwiku dzia-
łacz oświatowy oraz nauczyciel domowy braci Humboldtów, 
niewątpliwie należał do najgorliwszych zwolenników wydarzeń 
z 1789 r., które jako naoczny świadek komentował bezpośrednio 
po wybuchu rewolucji podczas kilkutygodniowego pobytu we 
Francji: „Wielkim szczęściem […] jest pobyt we Francji właśnie 
teraz, i to w stolicy tego kraju, w miejscu narodzin i kołysce nowo 
narodzonej wolności francuskiej; właśnie teraz, kiedy zdziwione 
oczy całego świata zwrócone są ku temu centrum największych 
i  najbardziej osobliwych wydarzeń na świecie; właśnie teraz, 
kiedy następuje przebudzenie z głuchego stanu długiej, hanieb-
nej niewoli ku życiu, którym pragnęliby żyć i  Brutus, i  Kato; 
właśnie teraz, kiedy wszystkie duchy ludu i  wszystkie, nawet 
najniższe stany, zerwały okowy swojej dawnej małej i  marnej 
egzystencji niczym pajęczą sieć, i  natychmiast wzniosły się na 
wyżyny czucia i  pojęć, gdzie oślepione oko obcokrajowca nie 
może ich już dostrzec”72.

Entuzjazm dla rewolucji bijący z  opisu powstałego latem 
1789 r. i opublikowanego w dziele pt. Briefe aus Paris zur Zeit 
der Revolution geschrieben, stanowi przykład nastrojów prorewo-
lucyjnych, które cechowały pierwszy okres rewolucji. Mimo że 
każdy z autorów interpretował wydarzenia na swój sposób i miał 
własne preferencje polityczne, to jednak wszystkich fascynował 
przełom społeczno-polityczny. Początki rewolucji były liberalne 
i przede wszystkim przeciwstawiano nową „wolność” absoluty-
stycznej „niewoli”, „despotyzmowi” i „tyranii”.

Joachim Heinrich Campe upajał się wręcz „patriotyczną 
radością tłumu, który połączył się” w sposób pokojowy, granice 

71 Campe, 1985, s. 41.
72 Tamże, s. 11; o prorewolucyjnej postawie w pierwszym okresie rewolucji zob. 

Grosser, 1989, s. 183–220.
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społeczne puścił w  niepamięć, a  zachowywał się „spokojnie, 
przyjaźnie, przyzwoicie i obyczajnie”. Takie przynajmniej wra-
żenie można odnieść z  jego listów z  Paryża. W  wydarzeniach 
z lata 1789 r. widział „przebudzenie ludzkości do życia pięknego 
i szlachetnego” oraz „widowisko uszlachetnienia i uszczęśliwie-
nia człowieka”, a w „cudownym przewrocie państwowym”73 wzór 
dla całego kontynentu: „Cóż za przykład dla całej Europy i dla 
wszystkich ludzi ze wszystkich pięciu części świata pozbawionych 
praw człowieka i Boga, to jest godności ludzkiej i samodzielności. 
Zaiste wierzę, że największego despotę, gdyby tu był i na własne 
oczy widział to wszystko, a  jego serce skurczone i  wyschnięte 
od egoistycznych i  ambitnych żądz zdolne byłoby choćby do 
najmniejszego przypływu ludzkiej i  szlachetnej namiętności – 
że porwałaby go nieodparta, tajemnicza siła i  skłonny byłby 
dobrowolnie oddać bezprawną, samowolną władzę – bo przecież 
takowa nigdy nie jest prawa”74.

Główną rolę w  tych zdecydowanie politycznych opisach 
podróży odgrywały kwestie władzy i  jej legitymacji, konstytu-
cji, praw politycznych i  społecznych, a  także opinii publicznej 
i wolności prasy. Znaczne zainteresowanie i poparcie, ale także 
wątpliwości odnośnie skutków społecznych i politycznych, wywo-
łało zniesienie praw feudalnych oraz poddaństwa chłopów przez 
Zgromadzenie Narodowe na początku sierpnia 1789 r.75 W tym 
przypadku chodziło o jedno z głównych zagadnień, które podróż-
nicy podnosili już przed rewolucją i to nie tyle w kontekście praw 
politycznych i socjalnych, ile raczej w kontekście pracy, własności 
i zwiększenia agrarno-ekonomicznej siły wytwórczej76.

Dyskurs polityczny spowodował, że centralnym zagadnieniem 
opisów podróży stały się bieżące wydarzenia i miejsca, gdzie się 
odbywały, nowe tematy i sprawozdania. Na pewien czas zmieniło 
to opisy Paryża, które nie mogły po prostu kopiować tradycyj-
nych przedrewolucyjnych wzorców: „Mam nadzieję, […] że nie 
oczekujesz ode mnie, że oprowadzę Cię po Paryżu, opiszę Ci go 
i wymienię wszystkie tak zwane zabytki tego ogromnego miasta. 
Jednak nawet jeżeli oczekiwałbyś Panie tego od mnie – nie wiem, 

73 Campe, 1985, s. 13 n.; o „teatrze rewolucji” zob. Liebeskind, 1795, s. 15.
74 Campe, 1985, s. 15 n.
75 Tamże, s. 42–44; o zniesieniu praw feudalnych zob. Soboul, 1996, s. 159–162.
76 Zob. II.3.
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w jakim celu? – nie byłbym w tej chwili w stanie zadośćuczynić 
Twoim oczekiwaniom. Czymże są kamienne pałace, czym świą-
tynie i zabytki w miejscu, w którym ludzie zajęci są teraz budową 
pomnika naszych czasów, wzniosłego gmachu konstytucji opiera-
jącej się na rozsądku i prawie? Czymże są martwe obrazy i posągi 
[…] w czasach, kiedy można obserwować wielkie przedstawienie 
ludu, który zrzucił jarzmo niewolnictwa, a teraz odradza się pod 
względem politycznym i moralnym, i ostatecznie zrywa kajdany, 
aby zakuć w nie potwora – samowolną władzę absolutną – który 
je stworzył i mu założył?”77 

Do przedrewolucyjnej topografi i miasta, opisanej przez 
Sophie von La Roche, Heinricha Sandera czy Johanna Frie-
dricha Carla Grimma, która obejmowała Hôtel des Invalides, 
Pont Neuf i Hôtel-Dieu, dołączyły nowe miejsca. Należały do 
nich: Bastylia („upiór Bastylii”78) jako symbol rewolucji oraz 
kluby polityczne, często obserwowano również obrady Zgro-
madzenia Narodowego. Gerhard Anton von Halem, prawnik 
z  Oldenburga, klika razy w  tygodniu uczęszczał na spotkania 
klubu jakobinów i podkreślał, że rzadko je opuszcza79.

Inne miejsca, które odcisnęły swe piętno na wczesnej fazie 
rewolucji, m.in. Place de Grève czy Palais Royal jako miejsce 
wolnych zebrań i swobodnej wymiany poglądów, otrzymały nowe 
znaczenie i przyciągały odwiedzających. Ta rewolucyjna topogra-
fi a wzbudzała refl eksje na temat starego systemu politycznego, 
przyczyn, przebiegu i rozwoju rewolucji80. Odwiedzanie parla-
mentu i klubów politycznych spowodowało, że podróżnicy zaczęli 
zwracać uwagę na poszczególne osoby i aktorów rewolucji, takich 
jak Mirabeau, La Fayette czy Desmoulins81.

Jednak osobistości te – obok Robespierre’a, Marata czy 
Dantona, którzy dominowali w  latach 1792–1794 – jako nie-
liczne wyróżniały się na scenie politycznej. Głównym bohaterem 
wydarzeń był bowiem prosty lud. I właśnie odnośnie tego ludu, 
względnie jego roli i funkcji jako siły napędowej rewolucji, zdania 

77 Campe, 1977, s. 21.
78 Halem, 1791, s. 113.
79 Tamże, s. 139 n., 163 n.; Campe, 1985, s. 79, 83, 90 n.; Archenholtz, 1792, 

s. 237–241; o zmienionej przez rewolucję topografi i miasta zob. Ruiz, 1982, s. 236.
80 Halem, 1791, s. 114–128, 163–166; Campe, 1985, s. 28–39.
81 Halem, 1791, s. 136–140.
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były podzielone, a nie każdy pragnął podążać za politycznymi 
i społecznymi zmianami niesionej przez niego oddolnej rewolucji.

Joachim Heinrich Campe naszkicował w 1789 r. harmonijny 
i wyidealizowany obraz narodu francuskiego, który według niego 
stanowił jedność i obejmował wszystkie stany. Wielu obserwa-
torów nie zgadzało się jednak z  tym opisem, wręcz stylizacją 
prostego ludu na „kupę obdartych […] bohaterów spartańskich” 
okresu rewolucji, którzy wyzwolili się spod despotyzmu i zostali 
przywróceni przyzwoitości i  moralności, ani z  zaprzysiężoną 
jednością „ludu, króla i  Zgromadzenia Narodowego”82. Przy-
chylne nastawienie do ludu i pozytywna teoria ludu były istotną 
przyczyną ostrej miejscami krytyki ze strony niemieckiej opinii 
publicznej, z  jaką spotkało się paryskie sprawozdanie Cam-
pego. Z  jego tekstów nie wynikały wprawdzie żadne żądania 
polityczno-rewolucyjne, marzył raczej o pokojowych zmianach 
w drodze reform i w oparciu o harmonijną jedność ludu, monar-
chy i Zgromadzenia Narodowego w ramach monarchii konsty-
tucyjnej. Jednak mimo tego stosunkowo umiarkowanego tonu 
zarzucano mu sympatie jakobińskie, ze względu na obserwacje 
i analizy dotyczące roli ludu83.

Mimo całej fascynacji rewolucją i  powszechnego poparcia 
dla jej celów – jednogłośnie popierano przede wszystkim kon-
stytucję, wolność prasy, równe prawa i obowiązki przed prawem 
– już wcześniej pojawiły się wątpliwości dotyczące jej społecznych 
konsekwencji i rozprzestrzeniania. Gerhard Anton von Halem 
zastanawiał się, co „Niemcy i reszta świata mogą zyskać dzięki 
rewolucji francuskiej”. W imieniu innych wykluczył przeniesie-
nie gwałtownej rewolucji na grunt niemiecki i opowiadał się za 
konstytucyjnym, pokojowo-ewolucyjnym rozwojem wolnym od 
„anarchii” w ramach władzy monarchy w obrębie „niemieckiego 
systemu rzeszy”84. Wątpliwości były związane przede wszystkim 
z kwestią przemocy i roli niższych warstw społeczeństwa: „Jaki 
choćby trochę myślący człowiek nie rozpacza z powodu ekscesów 
motłochu, podjudzanego przez rozdrażniony lud? […] Musi jesz-
cze trochę czasu minąć, nim lud odzyska jasność umysłu i podda 

82 Campe, 1985, s. 13, 17; Campe, 1977, s. 326.
83 Grosser, 1989, s. 194; analizę Campego pojęcia „lud” zob. Garber, 1992b, 

s. 375.
84 Halem, 1791, s. 186 n.; o Halemie zob. Witte, 1971.
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się porządkowi mieszczańskiemu. Ale z  pewnością wkrótce 
nadejdzie czas, kiedy minie zakorzeniona w  dawnych wyda-
rzeniach obawa przed kolejnymi odgórnymi interwencjami”85.

Autorzy opisów z okresu rewolucji wywodzili się zwykle, tak 
jak ich poprzednicy, z dobrze sytuowanej mieszczańskiej klasy 
średniej. Dotyczyło to także Gerharda Antona von Halema, 
urzędnika i prawnika z Oldenburga. O ile Campe przedstawiał 
lud w sposób pozytywny i przydzielał mu funkcję istotnego aktora 
rewolucji, o tyle sceptyczne podejście oldenburskiego prawnika 
do „motłochu”, „ludu” i  jego „jasności umysłu” można uznać 
za charakterystyczne dla politycznego myślenia mieszczańskich 
klas średnich. Zasadniczo popierały one proces regeneracji spo-
łecznej i politycznej, jednak – poza nielicznymi wyjątkami – nie 
mogły go sobie wyobrazić jako rewolucji oddolnej86. Byłoby to 
bowiem równoznaczne z narażeniem własnych celów i roszczeń, 
związanych z urzeczywistnieniem społeczeństwa obywatelskiego 
i  partycypacji politycznej. Często z  opisów bije idealna wizja 
procesu edukacyjnego sterowanego odgórnie przez monarchę 
za pomocą konstytucji, którego celem jest powolne wychowanie 
polityczne ludu.

Ten ideał społeczno-polityczny, który – według prawie wszyst-
kich sprawozdań – miał być realizowany w  ramach monarchii 
konstytucyjnej, przejawia się też u  Carla Gottloba Küttnera. 
Ten prawnik, współpracujący od czasu do czasu z  „Leipziger 
Literaturzeitung”, latem 1791 r. towarzyszył dwóm młodym 
angielskim arystokratom w podróży do Francji. W dziele Bey-
trägen zur Kenntnis vorzüglich des gegenwärtigen Zustandes 
von Frankreich und Holland skupił się na konstytucji z 1791 r. 
W swych rozważaniach krytykował ją jako „zbyt metafi zyczną” 
i  „zbyt abstrakcyjną”, jednak mimo sceptycznej oceny widać 
było wyraźnie myśl wychowawczą: „Konstytucja francuska, która 
opiera się na honorze i  cnocie poddanego, zakłada, że ludzi 
należy wychować do takiej formy rządów. […] Wydaje mi się, 
że naród ten jeszcze nie nauczył się przestrzegać prawa: a jest 
to w wolnych państwach jeszcze bardziej konieczne, niż w pań-
stwach rządzonych przez despotów. […] Surowe wykonywanie 

85 Halem, 1791, s. 184 n.
86 Garber, 1992b, s. 375 n.
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prawa jawi mu się teraz jako despotyzm, a anarchia jako wol-
ność. Póki trwa w tym błędzie, władza wykonawcza jest bezsilna, 
a  gdzie to ma miejsce, tam rząd jest słaby, anarchia częściej 
podnosi głowę, a  motłoch, kiedy tylko może, przemienia się 
w despotę”87.

W  centrum takiego myślenia nie stała rewolucja, której 
nośnikiem był naród, a oświecenie ludu i jego wychowanie przez 
wykształcenie w celu zapobieżenia anarchii. Przypisywano miesz-
czańskiemu stanowi średniemu rodzaj „kompetencji rewolucyj-
nej”88 nastawionej na zachowanie dorobku mieszczańskiego. 
Liczono, w  związku z  tym, na zrozumienie potrzeby reform 
przez oświecony absolutyzm. Idee te stanowiły centrum rozmy-
ślań także innych autorów89. Przynajmniej w ten sposób należy 
rozumieć opis Johanna Wilhelma von Archenholtza, anglofi la, 
publicysty i wydawcy pisma „Minerva”. Przyjął on krytyczną per-
spektywę i  dokonał porównania systemu politycznego Anglii 
z systemem panującym we Francji. W swym dziele Bemerkungen 
über den Zustand Frankreichs am Ende des Jahres 1791 opo-
wiedział się – w obliczu nowo wybranej Legislatywy i posłów, 
którzy ze względu na cenzusy wyborcze okazali się niedoświad-
czeni i prowincjonalni – za ugruntowanym systemem angielskiej 
monarchii konstytucyjnej90.

Wypowiedzi Archenholtza, Küttnera czy Halema są charak-
terystyczne dla poglądów niemieckich publicystów. Popierali oni 
rewolucję, dopóki ta podporządkowywała się monarchii konsty-
tucyjnej. Nastawieni byli natomiast sceptycznie wobec roli ludu 
albo w ogóle ją negowali. Tym samym trzymali się ram współ-
czesnych, umiarkowanych debat publicystycznych i  teorii poli-
tycznych, jak np. monteskiuszowskiej teorii trójpodziału władzy91. 
Wiedzieli, że żądania dotyczące suwerenności ludu o charakterze 
bardziej radykalnym lub nawet sprawiające wrażenie bardziej 
radykalnych – co zarzucano Campemu – mogły, z powodu sil-
nej pozycji konserwatywnych, niemieckich struktur feudalno-
-absolutystycznych, pociągnąć za sobą zakaz wykonywania

87 Küttner, 1792, s. 184 n.
88 Garber, 1992b, s. 378.
89 Grosser, 1989, s. 202.
90 Archenholtz, 1792, s. 231–238.
91 O nawiązaniach do Monteskiusza zob. Reinhard, 1791, s. 202 n.
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zawodu albo wydalenie z  kraju92. Nawet jeżeli akceptowano 
cele rewolucji, to zdecydowana większość odrzucała przenie-
sienie do Niemiec rewolucyjnego, nacechowanego przemocą 
modelu93. Służył on zatem, co najwyżej, jako „moralny przykład 
dla niemieckich władców”. W obliczu możliwości przeniesienia 
rewolucji na ich tereny byli oni zmuszeni neutralizować ją za 
pomocą reform: „Niezależnie od rozwoju francuskiej rewolucji, 
zawsze będę ją uważał za pouczającą szkołę dla władców i pod-
danych. Obawiam się, że Francja jeszcze przez długie lata będzie 
zmuszona wędrować drogą goryczy, zła i cierpienia. Co by się 
jednak nie wydarzyło, to świat nauczy się dwóch prawd, które 
będą oddziaływać w nieznanej jeszcze przyszłości, nawet jeżeli 
w niektórych krajach dopiero później: ludzie zwrócili uwagę na 
swoje prawa, a władcy nauczyli się od króla Francji, co już rzekł 
Liwiusz: Potestatem unius in voluntate obedientum consistere”94.

Podróżujący, obserwatorzy i korespondenci polityczni upatry-
wali natomiast właściwej drogi ku uniknięciu „zła i cierpienia” 
i urzeczywistnienia praw w reformatorskiej polityce monarchii 
konstytucyjnej. Rewolucja jednak coraz bardziej odchodziła od 
tego mieszczańskiego ideału rozwoju społeczno-politycznego.

Latem 1791 r. rewolucja francuska zaczęła zbaczać z drogi 
liberalnej, opartej na mieszczaństwie monarchii konstytucyjnej. 
Po nieudanej ucieczce Ludwika XVI znikły nadzieje pokładane 
w królu jako postaci odgrywającej integracyjną rolę w ramach 
liberalnej konstytucji z 1791 r., a rewolucja przybrała charakter 
znacznie bardziej radykalny. Nieudana ucieczka, a  następnie 
proces króla oraz jego egzekucja i początek wojny przyspieszyły 
ten rozwój. Wystarczy przypomnieć masakrę na Polu Marsowym, 
szturm na pałac Tuilerie czy masakry wrześniowe z 1792 r. W tych 
rewolucyjnych dniach uwidoczniła się rola ludu, który w znacz-
nym stopniu odcisnął swe piętno na wydarzeniach z  lat 1792–
–1794, aż do upadku Robespierre’a95. Sceptycyzm i wątpliwości 
odnośnie do roli prostego ludu wyrażano od samego początku; 

92 Johann Wilhelm von Archenholtz został zmuszony, z  powodu swoich pro-
francuskich sympatii, przenieść miejsce wydawania redagowanego przez siebie 
czasopisma „Minerva” z Berlina do liberalnego Hamburga; zob. Ruiz, 1982, s. 234.

93 Reichardt, 2002, s. 266–290; Möller, 1998, s. 528 n.
94 Küttner, 1792, s. 206 n.
95 Vovelle, 1992, s. 23–34; Furet, Richet, 1997, s. 204 n.
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jednak gwałtowne journées révolutionnaires lat 1792–1794, za 
które odpowiedzialny był lud, spowodowały – w większości przy-
padków – odwrócenie się od rewolucji, choć nie od jej celów.

Radykalizacja polityki wewnętrznej państwa oraz wojna na 
zewnątrz doprowadziły do zarzucenia podróży po Francji96. Do 
nielicznych obserwatorów, którzy pozostali w Paryżu, albo przy-
byli tam w okresie terroru, należeli Johann Georg Kerner, Johann 
Georg Forster i  Konrad Engelbert Oelsner. Niektórzy, np. 
Johann Wilhelm von Archenholtz, opuścili Paryż, ponieważ czuli 
się zagrożeni ze względu na swą umiarkowaną postawę. Na krótki 
czas musiał wyjechać nawet Oelsner, który po klęsce fazy liberal-
nej opowiedział się za republiką, a politycznie za żyrondystami.

Ten młody prawnik, pochodzący ze Złotoryi na Śląsku, jest 
autorem najdokładniejszej relacji z czasów rewolucji. Zredagował 
dla „Minervy” Archenholtza szereg relacji, bezpośrednich notatek 
i wypowiedzi naocznych świadków. Po opracowaniu stały się one 
podstawą dla dzieła pod tytułem Luzifer oder gereinigte Beiträge 
zur Geschichte der Französischen Revolution. Postawa polityczna 
Oelsnera i  późniejsze opowiedzenie się za rewolucją stanowi 
przykład politycznego sposobu myślenia podróżników i korespon-
dentów, którzy przybyli do Francji ze względów politycznych97.

Od 1790 r. Oelsner obserwował wydarzenia we Francji 
i  Paryżu, gdzie był członkiem klubu jakobinów. Ten prawnik, 
urodzony w 1764 r., od początku był entuzjastycznym zwolen-
nikiem rewolucji. Ponieważ należał do pokolenia młodszego 
niż Campe, Halem i Archenholtz, wiązał z rewolucję nadzieję 
na „wolność”, „dobrobyt” i zniesienie przywilejów związanych 
z  pochodzeniem. Zmiany społeczno-polityczne były dla niego 
równoznaczne z  obietnicą „społeczeństwa obywatelskiego”, 
w którym liczyły się zasługi, wykształcenie i kwalifi kacje, a nie 
pochodzenie98. Na początku rewolucji, która rozpoczęła się 
w duchu liberalnym, nadzieje swe wiązał – podobnie jak Halem 
i Archenholtz – z monarchią konstytucyjną. Opowiadał się za 
teorią klasy średniej, zgodnie z którą miały dominować warstwy 
mieszczańskie. Niemal od początku był sceptycznie nastawiony 

96 Grosser, 1989, s. 220.
97 Na temat Oelsnera zob. Deinet, 1981.
98 Oelsner, 1792a, s. 245 n.; Oelsner, 1797–1799, t. 1, s. 16, 149 n., 184.
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do roli prostego ludu jako aktora sceny politycznej, dlatego też 
popierał ograniczony, zróżnicowany, reprezentatywny systemem 
wyborczy i prawo wyborcze uzależnione od cenzusów99.

Jednak w okresie terroru i władzy ludu ideał ten legł w gru-
zach. Z ociąganiem i dopiero w wyniku niemożności wprowa-
dzenia monarchii konstytucyjnej, ze względu na ucieczkę króla, 
opowiedział się za republikańskim wariantem władzy politycznej. 
W nadchodzącym starciu między umiarkowanymi żyrondystami 
a radykalno-demokratyczną „górą” Oelsner opowiedział się za 
tymi pierwszymi. Z tego powodu musiał na pewien czas opuścić 
Francję i szukać schronienia w Szwajcarii. Jego opisy radykalnej 
fazy terroru są charakterystyczne, ponieważ dopiero pod naci-
skiem wydarzeń opowiedział się za republiką: „Nadszedł czas, 
kiedy jedno stronnictwo musi zmiażdżyć drugie, aby uzyskać 
pokój, kiedy nie wolno nie walczyć. Otwarcie opowiadam się za 
stronnictwem republikanów. Dopóki była jeszcze nadzieja, zawsze 
byłem zwolennikiem stronnictwa umiarkowanego, jednak teraz 
wydaje mi się, że choć system graniczący z anarchią zagraża wolno-
ści, to jednak lepszy jest niż bagnet niemieckich najemników”100.

Powyższa wypowiedź jest charakterystyczna także dla postawy 
wielu innych komentatorów. Dopóki „była nadzieja”, opowiadali 
się za wariantem umiarkowanym, liberalnym, konstytucyjnym. 
Dopiero nieudana ucieczka króla i wojna spowodowały, że młody 
zwolennik rewolucji, taki jak prawnik ze Śląska, opowiedział 
się za republiką. Oelsner uważał, że nie było i nie mogło być 
powrotu do okresu sprzed 1789 r.

Wariant republikański, za którym opowiedział się Oelsner 
pod wpływem wydarzeń, był umiarkowany, a  jego podstawę 
polityczną, gospodarczą i  kulturową stanowiła klasa średnia. 
Oczywiście odcinał się od radykalnych postaw Marata i korde-
lierów. Gardził Robespierre’em i innymi „wariatami”, określa-
jąc ich mianami „fanatyków”, „łotrów” i „znosicieli majątku”. 
Był przekonany, że „dzikość” i „barbarzyństwo” jakobinów oraz 
władza prostego ludu zagrażają rozsądkowi i „kulturze”. Wielkie 
powstania ludowe w czerwcu i sierpniu 1792 r. uważał za upadek 

99 Oelsner, 1797–1799, t. 1, s. 87; o teorii stanu średniego Oelsnera zob. Gar-
ber, 1992b, s. 378–383.

100 Oelsner, 1797–1799, t. 1, s. 453.
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liberalnej rewolucji w  otchłań „najgłębszego barbarzyństwa”, 
rewolucję mieszczańską zaś za zdegenerowaną rewolucję barba-
rzyńców zdominowaną przez lud101. Według niego naród tonący 
z braku kultury cofał się w rozwoju cywilizacyjnym.

W  jego refl eksjach na temat wydarzeń z  lat 1792 i 1793 po 
raz pierwszy pojawiła się, centralna dla XIX w., kwestia prze-
paści między bogatymi a  biednymi. Maszyną parową postępu 
społecznego, politycznego i kulturowego była – według niego – 
mieszczańska klasa średnia, a nie prosty lud czy zepsuta szlachta: 
„Tak! Na łonie cywilizowanych państw istnieje naród dzikich. 
I jest on najbardziej liczny. Mam na myśli tych Europejczyków, 
których zahartowała nędza, podczas gdy zbytek zmiękcza innych. 
Choć narodzili się z  takim samym prawem do darów natury, 
jak wielcy, bogaci i szczęśliwi, to biedują. Ożywiające tchnienie 
fi lozofi i przeniknęło wszelkie atomy społeczeństwa; znajomość 
praw i poczucie mocy podają sobie dłoń. Dopóki stan średni, nie 
zepsuty przez luksus ani nie zmieniony przez biedę w barbarzyń-
ców, łączący rozum z energią, znosił swój stan była nadzieja, że 
lepszy porządek rzeczy rozleje się niczym zorza poranna pew-
nego łagodnego dnia na całą ludzkość”102. Nadzieję na „lepszy 
porządek rzeczy” niesiony przez mieszczańską klasę średnią 
musiał porzucić wobec „najazdu Hunów i Wandalów”, „Furii” 
i  kolejnej „nocy św. Bartłomieja”103. Bronił jednak rewolucji 
w  obliczu wojny z  arystokratyczno-monarchistyczną Europą, 
która połączyła siły przeciw Francji. Mimo opowiedzenia się 
za republiką, Oelsner, który tak jak jego poprzednicy był zwo-
lennikiem ustroju mieszczańsko-liberalnego, nie godził się na 
rewolucję, której nośnikami są „kanibale”, „barbarzyńcy” czy 
„furie”, ani na radykalno-demokratyczną władzę ludu. Pod tym 
względem jego stanowisko bardziej oddaje polityczne myśle-
nie niemieckich obserwatorów niż radykalno-demokratyczny 
wariant Johanna Georga Forstera, który grał jedną z głównych 
ról w Republice Mogunckiej104.

101 Tamże, t. 1, s. 218 n., 285, 362, 376, t. 2, s. 170, 175, 179, 200; zob. też Garber, 
1992b, s. 382; Histoire de la France urbaine, 1981, s. 544–549.

102 Oelsner, 1797–1799, t. 2, s. 77 n.
103 Tamże, s. 67 n., 78; podobnie o okresie Dyrektoriatu: Rebmann, 1797–1798, 

s. 172–175.
104 Forster, 1793, s. 597 n., 600.
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Myślenie polityczne podróżników opierało się na ideałach 
społeczeństwa, którego podstawę stanowiło mieszczaństwo, oraz 
na modelu liberalnej monarchii konstytucyjnej. Dopiero pod 
wpływem zaostrzającej się rewolucji niektórzy obserwatorzy opo-
wiedzieli się za umiarkowaną republiką. Ich postawa polityczna 
uwidacznia się także w obliczu wydarzeń i zmian politycznych 
w Polsce, które miały miejsce w  tym samym czasie. Choć róż-
niły się one zdecydowanie od rewolucji francuskiej, a  kwestie 
takie jak rola i  funkcja ludu oraz aspekt społeczny nie miały 
odpowiednika. Jednak mimo wielu różnic strukturalnych rozwój 
społeczno-polityczny Polski ok. 1791 r. pozwala na opracowa-
nie i doprecyzowanie tendencji politycznych w opisach podróży 
i politycznych preferencji autorów.

Polska w 1791 r. – pokojowa „rewolucja” odgórna 
a „konstytucja anarchii”

Zbliżająca się klęska monarchii konstytucyjnej, nagła zmiana 
mieszczańsko-liberalnej fazy rewolucji w terror i początek wojen 
rewolucyjnych coraz silniej uświadamiały obserwatorom nie-
bezpieczeństwa tkwiące w  sytuacji we Francji. W  niektórych 
przypadkach wręcz porównywano rozbiory Polski do sytuacji 
Niemiec. Anonimowy komentator pisał, że podobnie jak nie-
gdyś Rzeczpospolita szlachecka – osłabiona od zewnątrz, a od 
wewnątrz niezdolna do funkcjonowania – tak też Niemcy są 
wobec Francji słabe i może je spotkać podobny los jak Polskę105. 
Obawy te, które po części sprawdziły się, kiedy Niemcy ponio-
sły klęskę w wojnie z armią Napoleona, wyrażały też sympatię 
autorów wobec Polski. Sympatię tę wielu autorów podzielało 
w latach 90. XVIII w., kiedy Polska na kilka lat stała się pozy-
tywną alternatywą wobec Francji.

Już sam wzrost liczby publikacji na temat Polski w latach 70. 
i 90. XVIII w. oraz wypowiedzi na temat polskiego dworu i osoby 
Stanisława Augusta Poniatowskiego – opisane w  poprzednim 
rozdziale – ukazują, że reformy wdrożone w latach 70. XVIII w. 
nie przeszły bez echa, a  przez podróżujących były oceniane 
w sposób krytyczny, acz pozytywny. Prawie w tym samym cza-

105 Deutschland und Polen, 1797, s. V, 12–49.
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sie, kiedy zwoływano Stany Generalne jako preludium rewo-
lucji, rozpoczynała się w Polsce nowa faza reform. Od 1788 r. 
obradował Sejm Czteroletni, któremu powierzono opracowanie 
konstytucji. W  projekcie uczestniczyli czołowi przedstawiciele 
arystokracji jako stronnictwo reform skupione wokół Stanisława 
Augusta106. Dowodem sympatii obserwatorów do sterowanego 
odgórnie procesu reform było też przyrównywanie polskiego 
króla do Józefa II i jego reform, które przywoływano jako wzór 
oświeconych i reformatorskich rządów107.

Zwieńczeniem reform było uchwalenie 3 V 1791 r. pierw-
szej europejskiej konstytucji. Akt ten odbił się szerokim echem 
w całej Europie, a przez podróżników został nazwany expressis 
verbis „rewolucją”108. Biorąc pod uwagę to, że w Rzeczypospolitej 
tradycyjnie szlachcie jedynie przysługiwały prawa i  przywileje 
obywatelskie, wydarzenie to można rzeczywiście określić mianem 
rewolucji. Konstytucja 3 maja, która o kilka miesięcy wyprzedziła 
francuską ustawę zasadniczą, zniosła „złotą wolność” szlachecką, 
liberum veto i monarchię elekcyjną109. Ta Ustawa Rządowa powo-
łała natomiast dziedziczną monarchię konstytucyjną, opartą na 
podziale władz i suwerenności ludu, w której władzę mieli przejąć 
Wettynowie. Chłopom, z których większość, za wyjątkiem nowo 
osiadłych, żyła w poddaństwie, zagwarantowano bezpieczeństwo 
prawne. Miastom królewskim przyznano szersze prawa i repre-
zentację w sejmie w sprawach ich dotyczących. Mieszczaństwo 
mogło piastować urzędy i nabywać dobra110. Michael G. Müller 
pisał, podkreślając wagę konstytucji: „De facto społeczeństwo 
stanowe rodowitej szlachty zostało tym samym przemienione 
w naród posiadających obywateli”111.

Termin „rewolucja” stosowany przez zagranicznych gości 
w  stosunku do aktu nadania konstytucji Polsce spowodowało 
semantyczne i  polityczne zrównanie znaczenia rewolucji pol-
skiej i francuskiej. Rewolucja polska z 1791 r. była powszechnie 
popierana. W oczach obserwatorów ustawa zasadnicza stwarzała 

106 Davies, 2001, s. 491; Zernack, 1994, s. 287–289.
107 Kausch, 1793, t. 1, s. 20; o konstytucji zob. Davies, 2001, s. 495.
108 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 13; Kausch, 1793, t. 1, s. 21; o polskiej kon-

stytucji zob. też Nationale und internationale Aspekte, 1993; Obermann, 1954, s. 193 n.
109 Łukowski, 1991, s. 9.
110 Zernack, 1994, s. 289; Łukowski, 1999, s. 138–141.
111 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 188 n.
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struktury społeczne zgodne ze współczesną koncepcją społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz naród w  rozumieniu nowoczesnym, 
w którym partycypowały wszystkie warstwy społeczne w ramach 
przydzielonych im praw i obowiązków112. Anonimowy sprawoz-
dawca pisał: „Cały naród, który wydawał się spać od stuleci, 
nagle się przebudził i przyjął te wielkie i mocne zasady z entu-
zjazmem, który przyniósł chlubę ich patriotycznym uczuciom”113.

Mimo coraz bardziej krytycznego, od 1791 r., stosunku podró-
żujących pisarzy do rewolucji francuskiej, wydarzenia we Francji 
uważane były za pozytywny przykład i  inspirację dla wydarzeń 
w Polsce. Mówiono, że „polityczni wolnomyśliciele znad Wisły 
przejęli maksymy ulepszaczy państwa znad Sekwany”114. Dzięki 
temu możliwa była realizacja odważnego przedsięwzięcia, jakim 
było przekształcenie tradycyjnej Rzeczypospolitej szlacheckiej 
w  monarchię konstytucyjną: „Duch rewolucji, który w  owych 
czasach trząsł Francją, miał też niewątpliwy i szeroki wpływ na 
odnowienie państwa polskiego, i  wydawało się, że ten wolno-
ściowy zawrót głowy, który diametralnie zmienił Francuzów, 
zelektryzował także polski naród”115.

W  podobny sposób porównał Paryż do Warszawy Johann 
Joseph Kausch. Z jednej strony postrzegał on konstytucję jako 
wynik długotrwałego procesu reform w duchu oświecenia, z dru-
giej zaś jako konsekwencję wydarzeń rewolucyjnych we Francji: 
„Także dojrzewanie oświecenia i skłonności geniusza czasu miały 
ogromny, decydujący udział w tym politycznym fenomenie. Nie-
którzy członkowie ówczesnego Reichstagu zupełnie niesłusznie 
pozwalali sobie naśmiewać się z rewolucji francuskiej: bowiem 
bez niej Polska raczej nie otrzymałaby szansy, a  już na pewno 
nie otrzymałaby tak doskonałej konstytucji. Nawet jeżeli zmiany 
w Polsce przewyższają jakościowo zmiany we Francji, to jednak 
na pierwszy rzut oka wynika z litery nowej konstytucji, że fran-
cuskie dyskusje były gorliwie śledzone”116.

Kausch podkreślał inspirujący charakter francuskiej rewolucji 
oraz przeniesienie idei francuskich debat politycznych do Pol-

112 Tamże, s. 228; Obermann, 1954, s. 193 n.
113 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 7.
114 Tamże, s. 13.
115 Tamże.
116 Kausch, 1793, t. 1, s. 23.
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ski. Jednocześnie zaznaczał wyższość konstytucji, którą uważał 
za wzorcową, oraz pokojowej rewolucji w  Polsce. Podróżnicy 
nie byli osamotnieni w  swoich osądach. Także różne dzien-
niki polityczne tego okresu komentowały wydarzenia w Polsce 
i traktowały je jako pozytywny i godny naśladowania przykład 
w porównaniu z wydarzeniami we Francji: „Trzeci maja został 
uwieczniony w historii dzięki mądrości, zdecydowaniu i odwa-
dze Stanisława Augusta. Nowa konstytucja Polski, prawdziwie 
mądra, zupełnie odmienna od francuskiej konstytucji anarchii, 
arcydzieło mądrości państwowej – była gotowa, została przy-
jęta, zaprzysiężona i  weszła w  życie, nim za granicą zaświtała 
choćby myśl o takiej możliwości. Konstytucja dała Polsce nowe 
siły i zupełnie nową egzystencję”117.

„Odnowę państwa” oraz reformy w  Polsce wprowadzano 
niewątpliwie w  sposób mniej spektakularny niż we Francji, 
a wydarzenia przebiegały spokojniej. Nie było żadnych porów-
nywalnych powstań ludowych i wydarzeń pełnych symboliki, jak 
przykładowo szturm na Bastylię czy przeniesienie rodziny kró-
lewskiej z Wersalu do Paryża. Rewolucja francuska niewątpliwie 
stanowiła główne wydarzenie społeczno-polityczne, dyskutowane 
przez niemiecką i europejską opinię publiczną na początku lat 
90. XVIII w. Przyciągała ona niemieckich pielgrzymów wolno-
ści nad Sekwanę, co widać w  nacechowanych politycznie opi-
sach podróży. Rewolucja w Polsce, mimo kulminacji publikacji 
podróżniczych w latach 90. XVIII w., nie stanowiła inspiracji dla 
tak szczegółowych, politycznych i fi lozofi cznych opisów podróży 
jak rewolucja francuska, o której pisali choćby Forster, Campe, 
Halem, Oelsner, ale też inni118.

Inaczej niż we Francji, nieliczni podróżnicy odwiedzający Pol-
skę podkreślali bezpośredni związek między podróżą a wydarze-
niami politycznymi. Miało to miejsce np. w przypadku Johanna 
Ericha Biestera, który pisał, że bezpośrednią przyczyną podróży 
do Polski w maju i czerwcu 1791 r. był „obecny wzrost znaczenia 
i  zainteresowania Polską”119. Jednak nie tylko ilość jest decy-
dująca dla porównania. Ważniejsza jeszcze jest jakość i  treść 

117 Historisch-politische Übersicht des Jahres 1791, „Politisches Journal” 1, 1792, 
s. 10; zob. też „Deutsche Chronik” 1791, nr 60, s. 500 n.

118 Zob. I.2.
119 Biester, 1791–1793, t. 18, s. 163.
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takich wypowiedzi, które są ciekawe z punktu widzenia myślenia 
politycznego i preferencji społecznych podróżników.

W relacjach z Polski z okresu Sejmu Czteroletniego i wcze-
snych lat 90. XVIII w. często pojawiały się wypowiedzi i refl eksje 
dotyczące Ustawy Rządowej i treści polskiej konstytucji, spraw 
społeczno-politycznych, a także podziału władzy. Komentatorzy 
odrzucali francuski wariant radykalno-demokratyczny i „konsty-
tucję anarchii”, a ich wypowiedzi należy traktować jako wskaźnik 
społeczno-politycznych wyobrażeń podróżników, reprezentują-
cych szerokie kręgi oświeconych elit warstwy mieszczańskiej 
Niemiec. Jeszcze na długo przed powstaniem liberalnego nurtu 
politycznego w pierwszej połowie XIX w. widoczna była u auto-
rów pochodzenia mieszczańskiego skłonność do monarchii 
konstytucyjnej, podziału władz, reform, wolności indywidualnej 
i bezpieczeństwa własności prywatnej. Wariant radykalno-demo-
kratyczny, który pojawił się w 1792 r. we Francji, stanowił według 
krytyków rewolucji francuskiej zagrożenie dla tych celów120.

Przedstawicielami tego nurtu byli obok Johanna Josepha 
Kauscha tacy autorzy jak Johann Heinrich Liebeskind czy 
Johann Erich Biester. Rozważania polityczne Biestera, wydawcy 
„Berlinische Monatsschrift”, skupiały się na Konstytucji 3 maja. 
Szczególną uwagę zwracał na podział władzy na: wykonawczą, 
prawodawczą i sądowniczą, a także na zniesienie instytucji elek-
cji monarchy. Jednak, mimo aprobaty, ten krytyczny przedsta-
wiciel oświecenia wskazywał jednocześnie na pewne kwestie, 
które według niego zostały potraktowane zbyt pobieżnie. Przede 
wszystkim uważał, że zniesienie poddaństwa chłopów nie zostało 
przeprowadzone w sposób wystarczająco konsekwentny. Według 
niego „chłopi w dobrach szlacheckich” nie podlegają tej samej 
ochronie jak chłopi w  dobrach królewskich i  nowo osiedleni, 
a „szlachcie ziemskiej” nadal przysługują zbyt „duże przywileje” 
w porównaniu z miastami i mieszczaństwem. Także katolicyzm 
jako „panująca religia narodowa” nie odpowiadał całkowicie jego 
wyobrażeniu o idealnej konstytucji i porządku społecznym121.

W podobny sposób oceniał zmiany w Polsce Liebeskind, praw-
nik pochodzący z Bayreuth, który studiował w Getyndze. W obli-

120 O rewolucji i reformach zob. Jourdan, 2004, s. 376–386.
121 Biester, 1791–1793, t. 19, s. 581 n.



347

Od społeczeństwa stanowego do narodu

czu terroru panującego we Francji w latach 1793–1794 wyjechał 
z Frankfurtu nad Menem do Rygi. Pierwotnym celem podróży 
było przystąpienie do rosyjskiej „służby cywilnej”, w końcu objął 
stanowisko w Rydze. Podejrzewano go jednak o sympatyzowa-
nie z  francuskimi jakobinami, dlatego został wydalony z Rosji 
i musiał opuścić Rygę. Wykształcony na dziełach Monteskiusza, 
Rousseau i Kanta, starał się w swoich refl eksjach, dotyczących 
wydarzeń we Francji i w Polsce, stawić czoło tym zarzutom. Wła-
dzę jakobinów nazywał „diabelskim pomysłem”, a rewolucyjną 
przemoc – „wielkim nieszczęściem”122.

Tak jak Biester, Kausch i wielu innych komentatorów rewo-
lucji francuskiej, Liebeskind widział ideał społeczno-polityczny 
w monarchii konstytucyjnej i w powolnych, odgórnie sterowa-
nych reformach. Dzięki nim możliwe było harmonijne połącze-
nie oświecenia, państwa i monarchii, a jednocześnie uniknięcie 
gwałtownej rewolucji i eksperymentów republikańskich: „Naród, 
który żyje szczęśliwie w  monarchii, z  pewnością z  nadmiaru 
oświecenia nie wpadnie na pomysł, aby za pomocą rewolucji 
zmienić formę rządów na republikańską. Powszechną głupotą, 
która zaiste nie ma sobie równych, jest przekonanie, że rozpo-
wszechnienie oświecenia we Francji stanowi przyczynę obec-
nej smutnej sytuacji tego królestwa i jakże nieszczęśliwego losu 
dynastii Burbonów”123.

Model monarchii konstytucyjnej Liebeskind uważał za naj-
lepiej urzeczywistniony w Anglii albo – w 1791 r. dzięki Kon-
stytucji 3 maja – w Polsce. Jeżeli tak wysoko postawiony cel był 
nieosiągalny, Liebeskind nadal przyznawał pierwszeństwo przed 
francuskim eksperymentem polityce autokratycznej, np. Kata-
rzyny II, która przecież osobiście kazała wydalić go z Rygi124. Nie 
tylko w Anglii, ale także w reformach polskich i w Konstytucji 
3  maja upatrywał konsekwentną i  wzorową realizację monte-
skiuszowskiego podziału władz: „Najlepszym sposobem […], aby 
uszczęśliwić zarówno poddanych, jak i rządzących jest: wyszukać 
wszędzie bolączki państwowe, pilnie starać się je usunąć, nie 
czekać zbyt długo z naprawą, aby gmach państwowy się nie zawa-

122 Liebeskind, 1795, s. 207, 332.
123 Tamże, s. 20 n.
124 Tamże, s. 203 n., 335–343.
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lił; nie ograniczać bez najwyższej potrzeby naturalnej wolności, 
i  utrzymać niezłomnie i  mężnie władzę wykonawczą, prawo-
dawczą i sądowniczą na wyznaczonym miejscu i w równowadze. 
Jeżeli uczyni się to wszędzie, żadne stulecie nie zostanie już zbru-
kane taką rewolucją jak francuska; a trony wszystkich władców 
będą mocniej osadzone w glorii oświecenia niż którykolwiek tron 
w  mrocznych wiekach średniowiecza. Oto moje marzenie”125.

Nawet jeżeli podróżujący sprawozdawcy polityczni zdecydo-
wanie i zgodnie opowiadali się za politycznym ideałem zorien-
towanej na reformy monarchii konstytucyjnej, a tym samym za 
drogą polską, to na dłuższą metę niewiele pozostało z pokojowej 
„rewolucji” – jedynie „marzenie”. Pod wpływem wydarzeń we 
Francji, Rosja i Prusy zdecydowały się na interwencję w Polsce, 
aby ograniczyć rozszerzanie się tendencji liberalnych. Dwa lata 
po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja wspólnie zadały kolejny cios 
Polsce. Pozostało tylko niezdolne do funkcjonowania, kadłubowe 
państewko126.

W marcu 1794 r. wybuchło powstanie kościuszkowskie prze-
ciw władzom zaborczym. Miało ono cechy nowoczesnej wojny 
rewolucyjnej. W trakcie działań wojennych, pod wpływem naci-
sków mieszczańsko-republikańskich aktywistów z  Krakowa 
i  Warszawy oraz w  celu zyskania poparcia chłopów, zapowie-
dziano ograniczenie pańszczyzny i  zniesienie poddaństwa127. 
Zapowiedź zniesienia poddaństwa chłopów, a  przede wszyst-
kim samo powstanie, były – choć z opóźnieniem – bezpośred-
nio związane z  wydarzeniami z  1791 r. i  stanowiły gwałtowne 
postscriptum rewolucji z  1791 r. Między innymi w  Krakowie 
i  Warszawie doszło do gwałtownych starć militarnych między 
wrogimi stronnictwami. Anonimowy obserwator, który stał po 
stronie wojsk pruskich, przyznał, że Polaków i  ich gwałtowną 
„rewolucję” w Warszawie cechowała wysoka moralność, ponie-
waż – w  przeciwieństwie do Francji – nie przekroczyli miary 
przemocy niezbędnej do wywalczenia wolności: „Rewolucja 
warszawska różniła się w  tej mierze od innych i  to na swoją 
korzyść. Kiedy tylko osiągnięto cel powstania, to znaczy kiedy 

125 Tamże, s. 26.
126 Łukowski, 1999, s. 128–158.
127 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 191; Łukowski, 1999, s. 163–175.
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tylko wypędzono Rosjan ze stolicy i wywalczono wolność, wszyscy 
uczestnicy zamieszek sami z siebie przywrócili porządek, tak że 
nowa władza nie musiała ich do tego wzywać”128.

Choć komentator stał po stronie pruskiego zaborcy, to 
potwierdził w swoim opisie z 1797 r., wydanym dwa lata po ostat-
nim rozbiorze Polski, że polskie reformy i  konstytucja to akt 
społeczno-polityczny, który jeszcze przez długie lata mógłby być 
wzorem dla Europy: „Gdyby los chciał, aby Polska była prawdzi-
wie wolnym i samodzielnym państwem, to podstawy do tego były 
dane w nowej konstytucji; i gdyby tylko naród ten otrzymał trochę 
czasu od sąsiadów, aby nowe dzieło dojrzało, to nadal mógłby grać 
jedną z wiodących ról wśród europejskich narodów i utrzymywać 
ją mimo niekorzystnego położenia między trzema silniejszymi 
sąsiadami, ciesząc się całkowitą wolnością i niepodległością”129.

Autor ten, nieznany z imienia i nazwiska, podobnie jak Biester, 
Kausch czy Liebeskind, czuł wielką sympatię dla Polski i jej kon-
stytucji z 1791 r. Jednocześnie współcześni mogli bez trudu uza-
sadnić rozbiory Polski chęcią przywrócenia spokoju i porządku. 
Nieliczni autorzy powoływali się w owym czasie na niepodległość 
narodową, tak jak Johann Georg Kerner komentujący z Paryża, 
że Polskę niesłusznie „pozbawiono życia”. Lekarz ten był zaanga-
żowanym politycznie jakobinem, który ubolewał nad „strasznym 
losem Polski” i oburzał się „głupim milczeniem Niemiec w kwestii 
zburzenia polskiego muru przeciw nordyckim barbarzyńcom”130.

Wypowiedzi tego typu stanowiły jednak wyjątek. Takie pojęcia 
jak „państwo narodowe” czy „niepodległość” odgrywały przed 
1800 r. niewielką rolę, co zostało dowiedzione powyżej na podsta-
wie sposobu postrzegania granic oraz paradygmatu regionalnych, 
a nie narodowych wzorców opisu131. Mimo sympatii do Polski, jej 
„wolności i niepodległości” komentator pochwalał rozbiór oraz 
poddanie Polski „rządom monarchistycznym”. W nich upatrywał 
bowiem gwarancję „prawdziwych swobód obywatelskich”, które 
nawet w republikach „nie zawsze są zagwarantowane”. Do naj-
ważniejszych z tych swobód należały emancypacja Żydów i uwol-
nienie chłopów „spod wielkiego ucisku niewoli”, co dopiero 

128 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 37.
129 Tamże, s. 7 n.
130 Kerner, 1797–1798, t. 3, s. 129.
131 Zob. II.2.
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doprowadzi do ich rzeczywistej „swobody obywatelskiej”132. Obie 
sprawy wydawały mu się bezpieczniejsze pod pruskimi rządami 
oświeconego absolutyzmu niż w  ramach eksperymentu, jakim 
była republika stworzona w drodze rewolucji; republika, która, 
jak pokazywał przykład Francji, wprawdzie mogła doprowadzić 
do zniesienia feudalizmu i emancypacji Żydów, jednak niosła ze 
sobą ryzyko przemocy i władzy ludu.

W czasie, kiedy po nieudanej ucieczce Ludwika XVI latem 
1791 r. rewolucja francuska zaczęła wchodzić w fazę radykaliza-
cji, Polska stanowiła alternatywę, jako że żaden z obserwatorów 
nie chciał – ani nie mógł – podążać radykalno-demokratyczną 
drogą francuską. Przypomnieć należy stanowiska wielu podró-
żujących komentatorów politycznych, którzy jako nauczyciele, 
profesorowie, naukowcy, prawnicy czy lekarze często piasto-
wali funkcje w ramach struktur państwowych i raczej nie mogli 
sobie pozwolić na podejrzenie o sympatyzowanie z jakobinami133. 
Jeżeli natomiast któregoś z autorów o to posądzano, to starał się 
on zarzuty te osłabić i im przeciwdziałać, tak jak Liebeskind czy 
Campe. Gdy to się nie udawało, groziły zwolnienia, zakaz wyko-
nywania zawodu lub wydalenie. Z punktu widzenia „upaństwo-
wionej inteligencji”134 mieszczańskiej warstwy średniej, polska 
ścieżka polityki zorientowanej na sterowane odgórnie reformy 
i monarchię konstytucyjną, która stanowiła zalążek politycznego 
liberalizmu z początku XIX w., wydawała się właściwa. Po począt-
kowym poparciu dla rewolucji francuskiej większość obserwato-
rów przeszła do obozu konserwatysty Edmunda Burke’a, który 
przeciwstawiał rewolucji we Francji bezkrwawy wariant polski 
jako wynik solidarności klasowej135. Głosy, które były gotowe 
podążać za radykalnym wariantem republikańskim, pochodziły 
raczej od takich autorów jak Forster czy Kerner, nienależących 
do elit zajmujących stanowiska w strukturach państwa.

Te różne wizerunki dwóch ostatnich monarchów, obu dworów 
oraz pierwsze zdecydowane stanowiska polityczne można inter-
pretować jako kwintesencję społecznego i politycznego myśle-
nia większości osób podróżujących do Francji i Polski u schyłku 

132 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 307, 309.
133 Zob. I.1.
134 Frevert, 1989, s. 269.
135 Koziełek, 1992, s. 208.
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ancien régime oraz podczas rewolucyjnego przełomu w  latach 
90. XVIII w. Wbrew początkowemu entuzjazmowi dla rewolu-
cji francuskiej, preferowali oni polski sposób przeprowadzenia 
reform. Zakładał on postawienie na czele wybranego, oświeco-
nego, aktywnego politycznie monarchy, który rozpoczął daleko-
siężne reformy społeczno-polityczne, zwieńczone pierwszą euro-
pejską konstytucją, co było równoznaczne z pokojową rewolucją. 
Po drugiej stronie stał Ludwik XVI jako niezdecydowany król 
z bożej łaski, mało postępowy, który przegapił właściwy moment 
do przeprowadzenia reform i miał paść ofi arą rewolucji ludu.

Alternatywą w latach 1789–1793 i w najważniejszym 1791 r. 
była oddolna rewolucja lub odgórne reformy. Większość podróż-
ników opowiadała się od czasu przejścia rewolucji francuskiej 
w fazę terroru za polskim wariantem reform odgórnych, postrze-
ganych jako dobry sposób na regenerację społeczną, a  tym 
samym traktowanym jako profi laktyka antyrewolucyjna. Jedno-
cześnie polska propozycja pokrywała się z  odbieranymi pozy-
tywnie przez podróżników reformami Fryderyka II i Józefa II136. 
Były one podobne do polskich, a władcy ci preferowali kontrolo-
wane reformy sterowane przez państwo od gwałtownej rewolucji 
niesionej przez lud.

Francja w 1830 r. – w poszukiwaniu 
politycznego modernizmu

Nawet jeżeli na lata 90. XVIII w. przypada szczyt publiko-
wania relacji z  podróży po Polsce, a  obserwatorzy polityczni 
opowiadali się za pokojową, nastawioną na reformy polską 
drogą, to jednak rewolucja francuska stanowiła główne wyda-
rzenie polityczne tych czasów i punkt odniesienia w debatach 
politycznych. W  odniesieniu do drugiego ważnego przełomu 
politycznego, w latach 30. XIX w., prawdziwe jest raczej twier-
dzenie przeciwne. Już na podstawie analizy ilościowej opisów 
i cyklów publicystycznych można pokusić się o przypuszczenie, że 
w latach 1830–1831 – z punktu widzenia podróżujących, obserwa-
torów i korespondentów – najważniejsze wydarzenia miały miej-
sce w Polsce, a nie we Francji. Wprawdzie w latach 1830–1835 

136 Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 384; Recke, 1815–1817, t. 1, s. 6.
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powstało 25 publikacji dotyczących Francji, a 19 – Polski, jednak 
jest to jedyny okres, kiedy liczba publikacji o obu krajach była 
do siebie zbliżona, w latach 90. XVIII w. powstało bowiem dwa 
razy więcej relacji z Francji niż z Polski137.

Sygnał polityczny dał, tak jak w 1789 r., Paryż. Rewolucja lip-
cowa z 1830 r. wstrząsnęła istniejącym od kongresu wiedeńskiego 
europejskim, konserwatywno-monarchistycznym systemem wła-
dzy i wywołała w poszczególnych państwach Związku Niemiec-
kiego poważny kryzys. Konserwatywna polityka restauracji została 
zagrożona, liberalne mieszczaństwo liczyło zaś na lepsze czasy, 
kiedy zmniejszy się nacisk ze strony państwa, a spełnią nadzieje 
wolnościowo-narodowościowe. W  poszczególnych częściach 
Niemiec, jak w Hesji czy Brunszwiku, dochodziło do powstań. 
Wielkie Księstwo Hesji, Hanower i  Saksonia stały się pań-
stwami konstytucyjnymi. Rewolucja lipcowa pociągnęła za sobą 
skutki dla całej Europy. Nie tylko Warszawa uwolniła się dzięki 
powstaniu listopadowemu na kilka miesięcy od władzy rosyjskiej. 
Belgia wywalczyła niepodległość od Królestwa Niderlandów, 
a  w  Hiszpanii, Portugalii i  Włoszech doszło do rozruchów138.

Mimo dalekosiężnych skutków rewolucji lipcowej dla stosun-
ków wewnątrzniemieckich i europejskich, wydarzenie to z jako-
ściowego punktu widzenia nie odbiło się głośnym echem w lite-
raturze podróżniczej. Nie na darmo Richard Otto Spazier pytał 
w opisie podróży pt. Ost und West opublikowanym w 1835 r.: „No 
i gdzie jest ta tak zwana niemiecka literatura lipcowa, na któ-
rej mnogość tak się wszyscy skarżą?”139 Ten dziennikarz i pisarz 
przytaczał jako opisy wydarzeń lipcowych jedynie Französische 
Zustände Heinricha Heinego, Briefe aus Paris Carla Ludwiga 
Börnego oraz Briefe aus Paris und Frankreich im Jahr 1830 
Friedricha von Raumera. Krytykował historycznie nastawioną 
publikację Raumera, której centrum nie stanowiła rewolucja lip-
cowa, za to, że w dwóch tomach „nie ma ani jednego Francuza”. 
Sprawozdanie Heinego wydawało mu się „subiektywnym kapry-
sem”, który „nie kreśli wyczerpującego obrazu Francji”, ani pod 
względem politycznym, ani społecznym. Według Spaziera jedynie 

137 Zob. I.2.
138 Botzenhart, 1985, s. 110–120; Lutz 1998, s. 170–182.
139 Spazier, 1835, s. 211.



353

Od społeczeństwa stanowego do narodu

Börne był ze względu na „powagę i  godność bezpartyjności” 
poważnym komentatorem politycznym. Jego listy nie miały jed-
nak na celu „opisu Francji”, a ujawnienie „niemieckiej nędzy”140.

Być może krytyka i zarzuty odnośnie do braku komentarzy do 
zagadnień politycznych i społecznych pochodziły od konkurują-
cych pisarzy141. Jednak nie można całkowicie przekreślić ani tych 
zarzutów, ani pytania, co się stało z literaturą lipcową w obrębie 
gatunku literatury podróżniczej. W porównaniu z zainteresowa-
niem, jakie wywołał szturm na Bastylię w 1789 r. i ze szczegóło-
wymi publikacjami politycznymi z lat 90. XVIII w., rewolucyjne 
wydarzenia we Francji w  1830 r. oraz obalenie odrestaurowa-
nej monarchii Karola X nie oddziaływały ponownie jako wielki 
„teatr” rewolucji.

Na temat wydarzeń od 27 do 29 VII 1830 r. w  zasadzie 
brakuje relacji naocznych świadków142. Jednak w  przypadku 
oceny i porównywania wydarzeń politycznych z  lat 1830–1831 
we Francji i Polsce brak bezpośrednich opisów pociąga za sobą 
mniej poważne skutki. Decydujące jest, że wydarzenia lipcowe 
w Paryżu nie oddziaływały już niczym magnes na podróżników 
o  zainteresowaniach politycznych, tak jak to miało miejsce 
w 1789 r. Przewrót, w wyniku którego Karol X zmuszony został 
do abdykacji, a na króla został wybrany Ludwik Filip, wywołał 
jedynie niewielkie echo w  publicystyce. Rewolucyjna zamiana 
jednego monarchy na drugiego, której punktem zapalnym była 
kwestia Karty Konstytucyjnej, cenzury i wolności prasy, nie przy-
ciągała podróżników w sposób bezpośredni143. Nie zmienia tego 
też wzrost liczby cyklów publicystycznych na początku lat 30. 
XIX w. Jedynie Carl Ludwig Börne pojechał z okazji rewolucji 
do Paryża, a i tak dotarł tam dopiero w połowie września. Zaraz 
bo przybyciu wybrał się na zwiedzanie miejsc związanych z rewo-
lucją: „Domyślacie się, że długo nie zabawiłem w domu, zaraz 
pospieszyłem odwiedzić stare place zabaw mojej fantazji, a także 
nowe pola bitew, które dotrzymały słowa. Jednak wszystko

140 Tamże, s. 212; Raumer, 1831.
141 Ta wzajemna krytyka pojawia się też u Heinego, który wypowiadał się nega-

tywnie o Friedrichu von Raumerze; Heine, Französische zustände (1832), w: Heine, 
2002, s. 69.

142 Booß, 1977, s. 19 n.
143 Jardin, Tudesq, 1973, s. 114–119.
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okazało się inne niż się spodziewałem. Myślałem, że Paryż będzie 
wyglądał niczym morska plaża po sztormie, wszystko winno być 
pokryte gruzami, a naród winien nadal szaleć i pienić się. Jednak 
wszędzie panował spokój i brak było śladów spustoszenia. Na 
niektórych odcinkach bulwarów brakuje drzew, a na niektórych 
ulicach trwają jeszcze prace przy naprawie nawierzchni. Powi-
nienem był zdjąć buty, bo wszak tylko boso winno się wstępować 
na ten święty bruk”144.

Börne miał wysokie oczekiwania w  stosunku do rewolucji 
lipcowej. Niewątpliwie podziwiał francuską walkę o  „wolność 
i równość”, jednak przewrót z 1830 r. nie równał się dla niego 
z historycznym wydarzeniem z 1789 r. Ze zdziwieniem stwierdził, 
że już kilka tygodni po rewolucyjnych potyczkach na barykadach 
wrócono do codziennych zajęć145. W podobny sposób Friedrich 
von Raumer opisywał porządek, który zaprowadzono zaraz po 
osiągnięciu politycznych celów 1830 r. Właśnie to w pozytywny 
sposób odróżniało rewolucję lipcową od Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej: „Zewsząd słychać największe pochwały dla odwagi 
i  umiarkowania mieszkańców Paryża, które w  pewnym sensie 
są zupełnie stosowne. Bo w porównaniu z masakrą i rzezią we 
wrześniu 1792, a nawet 14 lipca czy 10 sierpnia, powód jest bar-
dziej naturalny i aktualny, zachowanie bardziej szlachetne, cel 
wyższy i bardziej godny swej ceny, widoki bardziej korzystne”146.

Po sposobie, w jaki niemieccy obserwatorzy czterdzieści lat po 
rewolucji francuskiej podkreślali porządek, brak kolejnej „masa-
kry i rzezi”, a także krótkotrwałość rewolucji w odróżnieniu od 
1789 r., widoczny był ich sceptycyzm wobec rewolucyjnych prze-
wrotów jako właściwego środka realizacji celów politycznych 
i społecznych.

Choć Börnego i Raumera cechowały często odmienne poglądy 
polityczne, to jednak mieli wspólne oczekiwania wobec nowego 
króla. Lecz nadzieja na liberalną monarchię stanowiącą wzór dla 
całej Europy, wkrótce upadła. Także słowa Vive la France! quand 
même, którymi Heine rozpoczyna swoje sprawozdanie korespon-
dencyjne Französische Zustände, świadczą o trzeźwym spojrzeniu147.

144 Börne, 1832–1834, t. 1, s. 25.
145 Tamże, s. 26.
146 Raumer, 1831, t. 2, s. 155 n.
147 Heine, Französische zustände (1832), w: Heine, 2002, s. 77.
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Rozczarowanie obserwatorów było spowodowane tym, że 
Francja podczas rewolucji lipcowej nie okazała się państwem 
„nowoczesnej historii świata”, w  kierunku którego „proszący 
o wolność tak długo zwracali wzrok”, jak pisał Theodor Mundt148. 
Monarchia lipcowa nie przyniosła spodziewanego politycznego 
modernizmu, na który liczyli obserwatorzy polityczni. Przewijały 
się wprawdzie zagadnienia związane z emancypacją Żydów, kwe-
stią kobiet, pauperyzacją, kwestią robotników, zainteresowanie 
wczesnosocjalistycznymi ideami Saint-Simona i  Fouriera oraz 
spór o nie, a to wszystko stanowiło zapowiedź rozwoju politycz-
nego, socjalnego i społecznego w XIX w.149 Jednak w refl eksjach 
na temat rewolucji lipcowej zjawiska te pozostawały w większo-
ści na marginesie. Heine np. jedynie przelotnie poświęcił swą 
uwagę „sytuacji niskich warstw społecznych wśród paryżan”, 
którą odbierał jako „beznadziejną”150. Mundt poruszył w krót-
kim fragmencie kwestię powszechnej biedy i nędznych warun-
ków bytowych prostego ludu: „Bieda wisi jeszcze groźniej niż 
miecz Damoklesa nad głównym miastem Francji, jednak biedni 
nie wybuchną tu płaczem czy modłami do niebios, a przekleń-
stwami i czynami”151. Wobec biedy i nędzy Paryż jawił mu się 
bardziej jako „wieża Babel historii współczesnej” niż jako wzór 
stolicy współczesnego państwa152. Choć zarówno w Paryżu, jak 
i  w  Lyonie kilkakrotnie dochodziło do powstań robotniczych 
umotywowanych politycznie i socjalnie, to ówczesne niemieckie 
sprawozdania z  Francji czy Paryża, dotyczące aspektów poli-
tycznych i socjalnych, nie stały się przez to bardziej dokładne153.

Jeżeli interpretować opisy podróży jako „niedobrowolną 
autoprezentację kulturową”154 autorów i  projekcję stosunków 
wewnątrzniemieckich – a właśnie takie przede wszystkim były 
sprawozdania Heinego i  Börnego – to literatura podróżnicza 
z początku lat 30. XIX w. nie sprawia wrażenia, jakoby rozprawiano

148 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 191.
149 O  kwestii kobiet zob. Spazier, 1835, s. 383–408; nt. wczesnego socjalizmu 

zob. Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 224, 230 n.; Gutzkow, 1842, t. 1, s. 233, t. 2, s. 102–
–121; o emacypacji Żydów zob. Kautz, 1957, s. 66 n.

150 Heine, Französische zustände (1832), w: Heine, 2002, s. 77.
151 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 200.
152 Tamże, s. 197.
153 Jardin, Tudesq, 1973, s. 130–136.
154 Harbsmeier, 1982, s. 2.
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w niej o kwestiach modernizmu politycznego155. Tematami dys-
kutowanymi szerzej, które jednocześnie odzwierciedlały stosunki 
wewnątrz Niemiec i drażliwe pytania polityczne, były: konstytucja, 
opinia publiczna i wolność prasy. Rewolucja lipcowa początkowo 
wzbudzała nadzieje w obliczu represyjnej polityki prowadzonej 
w wielu częściach Niemiec od czasu postanowień karlsbadzkich. 
Jednak rozczarowanie nadeszło szybko. W monarchii lipcowej 
nie udało się nawet osiągnąć wolności prasy, z  początku tak 
gorliwie deklarowanej jako środek kształtowania społeczno-poli-
tycznego. Dlatego Heine w Lutecji pesymistycznie stwierdził, że 
wolność prasy we Francji oznacza „oligarchię”, a nie spodzie-
waną „demokrację”156.

W zakresie literatury podróżniczej na temat Francji w okresie 
rewolucji lipcowej można odnotować wzrost publikacji, jednak 
nie oznacza on, że były to sprawozdania z mekki modernizmu 
politycznego, tak jak w  1789 r. Monarchia lipcowa najpóźniej 
od okresu konsolidacji i zmian w rządzie w październiku 1832 r. 
osiągnęła stosunkowy spokój pod względem politycznym i spo-
łecznym, a za panowania Ludwika Filipa rozkwitły handel, prze-
mysł, literatura i  sztuka157. Właśnie te czynniki, a  nie bezpo-
średnie wydarzenia polityczne i  kwestie socjalne, sprowadziły 
do Francji wielu Niemców, stąd tyle opisów tego kraju z lat 30. 
XIX w. Jednocześnie monarchia lipcowa raczej nie stwarzała 
okazji do bardziej intensywnych dyskusji politycznych na temat 
praw, wolności i równości. Była to raczej „klasyczna epoka pary-
skiego dyskursu miejskiego” na temat szybko zmieniającej się 
metropolii, pełnej muzeów, promenad i  przyjęć wieczornych, 
o jakich czytamy u Adalberta von Bornstedta, Antona Fahnego 
czy Ludwiga Devrienta158.

Ten spokój i  stagnacja w  kwestiach społeczno-politycznych 
i socjalnych spowodowały, że wkrótce po 1830 r. Francja wyda-
wała się pod względem politycznym mało istotna, a  w  latach 
30. powstało wiele rozczarowanych lub zupełnie niepolitycznych 

155 Booß, 1977, s. 222–225.
156 Heine, Lutezia, w: Heine, 2002, s. 354; odnośnie do prasy zob. też Gutzkow, 

1842, t. 2, s. 159–165.
157 Tulard, 1989, s. 361–364; Jardin, Tudesq, 1973, s. 136–138.
158 Stierle, 1998, s. 205–227, 288–336; o  rozwoju Paryża zob. Willms, 2000, 

s. 225–243.
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relacji, z  których bił zupełny brak zainteresowania kwestiami 
społecznymi159. Świadczy o tym także okoliczność, że w drugiej 
połowie lat 30. opublikowano więcej opisów niż bezpośrednio 
po rewolucji lipcowej160. Karl Gutzkow komentował z rozczaro-
waniem w 1842 r., że Francja „w  interesie dynastii orleańskiej 
została wewnętrznie uspokojona i sprowadzona do żądań bur-
żuazji”161. Theodor Mundt pisał zaś o swoim pobycie w Paryżu 
w 1837 r.: „Przybyłem do Paryża w okresie, w którym monarchia 
lipcowa, z którą wiązałem pierwsze młodzieńcze nadzieje poli-
tyczne, znalazła się w najgorszej możliwej sytuacji”162. Powyższe 
słowa pisał w kontekście niedawnego zamachu na króla-obywa-
tela, który się nie powiódł. Miasto oferowało wizyty, promenady 
i wystawy, jednak nie wywoływało ani emocji, ani nie zachęcało 
do obserwowania sytuacji politycznej i społecznej, tworząc ambi-
walentny obraz między „nadziejami świata” a „złudzeniami”163.

Rozczarowanie to nadeszło dopiero wraz z  konsolidacją 
reżimu. Przynajmniej u obserwatorów takich jak Carl Ludwig 
Börne czy Heinrich Heine, którzy pokładali wielkie nadzieje 
polityczne w rewolucji lipcowej, rozgoryczenie pojawiło się bez-
pośrednio po wydarzeniach lata 1830 r. W grudniu Heine pisał 
o polityce króla-obywatela, który jego zdaniem w rzeczywistości 
kontynuował politykę czasów restauracji: „Ludwik Filip, który 
koronę zawdzięcza ludowi i brukowi lipcowemu, jest niewdzięcz-
nikiem, którego upadek będzie tym bardziej ponury, że z dnia 
na dzień rośnie przekonanie, że stanowi wielką pomyłkę. Tak, 
codziennie mają miejsce nowe kroki do tyłu, i tak jak bruk, który 
w dniach lipcowych stanowił broń i odtąd leżał rzucony to tu, to 
tam układa się spokojnie, aby zatrzeć zewnętrzne oznaki rewo-
lucji, tak i  lud, niczym bruk, jest znowu wciskany w ziemię na 
swoje dawne miejsce i deptany”164.

Także Mundt i Börne wypowiadali się z podobnym rozczarowa-
niem o nowym monarsze i kontynuacji rzeczywistości politycznej, 
która nie przyniosła wyczekiwanej wolności. Mundt krytykował

159 Bornstedt, 1836; Fahne, 1835; Devrient, 1840; Wanderungen, 1832–1843.
160 Zob. I.1.
161 Gutzkow, 1842, t. 2, s. 201.
162 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 194.
163 Gutzkow, 1842, t. 2, s. 194–197.
164 Heine, Französische zustände (1832), w: Heine, 2002, s. 81.
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„wyparowanie sytuacji” oraz politykę „przeciętności”165, a Börne 
pisał zrezygnowany, wspominając rewolucję lipcową: „Kiedy 
przed dwoma laty przybyłem do Paryża, wolność już zachodziła, 
i musiałem wspiąć się na wysoką górę entuzjazmu, aby złapać 
jeszcze jej ostatnie promienie; bo w dolinie było już ciemno”166. 
Utożsamiał wręcz osobę Ludwika Filipa z krokiem wstecz w kwe-
stii konstytucyjnych praw człowieka i obywatela. Dla niego wol-
ność była możliwa tylko dzięki kolejnej rewolucji: „Dobry lud 
zdobył wolność potem i krwią, a szelmowska izba, która w panto-
fl ach siedziała za kontuarem, rzekła mu: nie wiecie, jak obchodzić 
się z pieniędzmi, będziemy nimi za was zarządzać. I nie wiem, 
jak rzecz ma się poprawić, jeżeli nie dzięki nowej rewolucji”167.

W relacjach z Francji z  lat 30. XIX w. przewija się rozcza-
rowanie polityczne. Nadzieja, że rewolucja lipcowa po latach 
restauracji i  stagnacji będzie oznaczała początek modernizmu 
politycznego pod hasłami demokracji, partycypacji politycznej, 
wolności, konstytucji i praw, szybko upadła168. Kiedy pod koniec 
1830 r. komentatorzy rewolucji lipcowej zaczęli odczuwać niedo-
syt, to właśnie wydarzenia w Polsce ożywiły nadzieje na wolność 
polityczną i narodową.

Polska w 1830 r. – za wolność waszą i naszą!

Wiadomość o  walce Polaków o  niepodległość dotarła do 
Paryża wkrótce po wybuchu powstania listopadowego. Zna-
mienne dla znaczenia, jakie podróżnicy i komentatorzy polityczni 
przypisywali Polsce i zagadnieniom wolności, narodu i niepod-
ległości, jest to, że tematy te od momentu pojawienia się pierw-
szych wieści o  wydarzeniach niczym czerwona wstęga przewi-
jają się przez jeden z najbardziej znanych opisów Francji, czyli 
Briefe aus Paris Börnego. Bezpośrednio po tym, jak na początku 
grudnia dotarła do Paryża wiadomość o wydarzeniach w Polsce, 
powstaniu w Warszawie i innych regionach zaboru rosyjskiego, 
Börne rozpoczął swoje propolskie komentarze na temat powsta-
nia i „polskiej rewolucji”: „Ci Polacy!... Théâtre-Français mógłby 

165 Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 353.
166 Börne, 1832–1834, t. 1, s. 573 n.
167 Tamże, s. 104.
168 Booß, 1977, s. 229–232.
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pozwać Boga, że w swoim ziemskim teatrze wystawia sztuki, do 
których ma wyłączne prawo – wielkie tragedie. Nie rozumiem, 
po co ludzie jeszcze w ogóle chodzą do teatru. Dla mnie gazeta 
jest jak Szekspir, jak Corneille”169.

Börne, który liczył na interwencję francuską na korzyść 
Polski, obawiał się, że Polacy nie przeforsują „swojej sprawy 
tak łatwo jak Belgowie”170. A  kiedy zaczęło zarysowywać się 
niebezpieczeństwo klęski, poświęcił temu wydarzeniu obszerne 
fragmenty: „Biedni Polacy zapewne umarli. Są bardziej szczęśliwi 
ode mnie. Są bliżej przerażającego miejsca wydarzeń, wiedzą już 
co najgorsze. Od przedwczoraj nie mam siły wziąć pióra do ręki, 
nie mogłem czytać, myśleć, ani nawet płakać czy modlić się, tylko 
kląć mogłem. Polacy wygrywali cztery dni z  rzędu, jednak nic 
jeszcze nie wiadomo, a wczoraj nie było żadnych wieści. Chodzą 
słuchy o posłańcu do rosyjskiego ambasadora; podobno Rosjanie 
weszli do Warszawy. Ale gdyby to była prawda, słychać byłoby już 
wiwaty pijanych służących z okazji święta panów, a wczorajsze 
niemieckie gazety milczą. Polacy walczyli nie jak ludzie, ale jak 
sami bogowie wojny”171.

Börne, który przybył do Paryża, by studiować europejski wzo-
rzec modernizmu politycznego, rozczarowany rozwojem sytuacji 
we Francji, z tym większym entuzjazmem skierował swą uwagę 
ku polskiemu powstaniu listopadowemu. Także Heine wspominał 
w przedmowie do Französische Zustände z 1832 r. stłumione już 
powstanie, a jednocześnie krytykował pruską politykę wobec Pol-
ski: „Polacy! Piszę to słowo i krew drży mi w żyłach, kiedy pomy-
ślę, jak Prusy zachowały się wobec tych najszlachetniejszych dzie-
ciąt nieszczęścia, jak tchórzliwie, jak podle, jak zdradliwie!”172 

Fakt, że tematyka polska, a tym samym zagadnienie wolno-
ści politycznej i niepodległości docierały także do tych, którzy 
jak Heine i Börne komentowali przede wszystkim wydarzenia 
we Francji, podkreśla wagę powstania listopadowego, przypi-
sywaną mu w komentarzach i opisach podróży, w porównaniu 
z rewolucją lipcową. Walka Polaków o niepodległość i o własne 
państwo stanowiła niejako projekcję sytuacji wewnątrz Niemiec 

169 Börne, 1832–1834, t. 1, s. 79 n.
170 Tamże, s. 78, 104; Fahne, 1835, s. 190 n., 204 n.
171 Börne, 1832–1834, t. 1, s. 190.
172 Heine, 2002, s. 68.



360

Nie Zachód, nie Wschód

i debat politycznych, które od lat 30. XIX w. coraz bardziej kon-
centrowały się na narodzie niemieckim i  jedności narodowej. 
Stąd znacznie bardziej nadawała się do formułowania własnych 
celów politycznych, takich jak wolność i jedność, niż zmiana króla 
we Francji. W ten sposób na początku lat 30. XIX w. Polska – 
dążąca do politycznego modernizmu – zaczęła odzwierciedlać 
tendencje panujące w Niemieczech, w  tym okresie skupiające 
się jeszcze na liberalnej koncepcji narodu173.

Heine i Börne, którzy należeli do najbardziej znanych obser-
watorów politycznych swych czasów, komentowali wydarzenia 
w  Polsce na odległość. Jednak spośród niemieckich liberałów 
nie tylko ci dwaj byli nastawieni przyjaźnie do Polski, niektórzy 
autorzy opisywali bowiem wydarzenia z pierwszej ręki174. Bez-
pośrednio powstaniu listopadowemu przyglądał się np. Harro 
Harring. Ten młody student sztuk pięknych pochodził z  Fry-
zji i wcześnie przyłączył się do niemieckiego ruchu fi lohelleni-
stycznego. Aby pomóc w walce wolnościowej Greków, wstąpił 
do armii carskiej, chcąc służyć w wojnie przeciwko Turcji. Nie 
został jednak wysłany na wojnę, a odbył prawie dwuletnią służbę 
wojskową w Warszawie, którą zakończył w 1830 r. Rok później 
wydał Memoiren über Polen unter russischer Herrschaft, a następ-
nie Erinnerungen aus Warschau, zatem w  związku z  pobytem 
w Polsce uchodzić może za znawcę sytuacji w tym kraju.

Ograniczona w  czasie przynależność do rosyjskiej armii 
nie wywarła na autorze politycznego wpływu i nie związała go 
z byłymi przełożonymi. Wręcz przeciwnie, Harring naszkicował 
obraz mrocznej atmosfery ucisku i cenzury panującej w Polsce 
i Warszawie, opanowanych przez Rosję. Administracja rosyjska, 
na której czele stał wielki książę Konstanty, stanowiła dla niego 
kwintesencję „despotyzmu”, a opisywał on klimat nacechowany 
podejrzliwością, a  także powszechne szpiegowanie i  kontrolę. 
Jednocześnie ostra cenzura zapobiegała wyciekom informacji 
o  Polsce na zewnątrz. Z  drugiej strony podziwiał cierpliwość 
społeczeństwa polskiego, które godziło się na samowolę, represje 
i wyroki bez postępowania sądowego175.

173 Dann, 1996, s. 105–114; Strobel, 1982, s. 33.
174 O przyjaznych postawach niemieckich liberałów w stosunku do Polski zob. 

Booß, 1977; Jaroszewski, 1992; Kocój, 1970.
175 Harring, 1831a, s. 20 n., 23, 28, 41–44, 87, 93 n.; Harring, 1831b, s. 20 n., 44 n.
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Królestwo Polskie powstałe w wyniku kongresu wiedeńskiego 
w 1815 r. otrzymało konstytucję, jak na ówczesne czasy, liberalną. 
Stanowiła ona kontynuację wielu zasad konstytucji Księstwa War-
szawskiego, ukształtowanej przez napoleońską Francję. Gwaran-
towała równość wobec prawa, wybory do sejmu, wolność osobistą 
chłopów, wolność prasy i religii, a  także własność prywatną176.

Początkowo, za rządów cara Aleksandra I, Petersburg raczej 
nie mieszał się w  sprawy wewnętrzne liberalnego królestwa, 
także po to, aby przedstawić Rosję Europie jako państwo 
tolerancyjne i  otwarte177. Jednak na dłuższą metę konstytucja 
liberalnej monarchii powodowała nierozwiązywalne napięcia 
z absolutystyczną Rosją carską, z którą Królestwo łączyła unia 
personalna. Najpóźniej wraz z  objęciem władzy przez Miko-
łaja I w 1825 r. stosunki Warszawy z Petersburgiem zaczęły się 
psuć. Cenzura została wprowadzona ponownie już w  1819 r., 
a w latach 20. dochodziło do aresztowań studentów i polityków 
o poglądach liberalnych i rewolucyjnych; konstytucja stopniowo 
traciła znaczenie178.

Między Francją i kwestią Karty Konstytucyjnej oraz polskim 
powstaniem listopadowym, także związanym z  konstytucją, 
istnieje pewna analogia. Stąd też podziw Harro Harringa dla 
„odwagi” i „zdecydowania” Polaków, którzy za „swą konstytu-
cyjną wolność przelewali krew i narażali życie”. Za istotny cel 
powstania Harring uważał konstytucję, która zapewniłaby każ-
demu obywatelowi nieodwołalne prawa. Pisał, że „chyba nigdy 
nie było w Europie miasta, które we wszystkich krajach wzbu-
dzałoby takie zainteresowanie jak Warszawa!”179

W latach 30. XIX w. przedmiot debaty zarówno niemieckiej, 
jak i europejskiej opinii publicznej stanowiły ważne zagadnienia 
polityczne, takie jak wolność prasy, konstytucja, wolność osobi-
sta i narodowa. Jednak kiedy nadzieje z nimi związane legły we 
Francji w gruzach, a umysły otrzeźwiały, spojrzenia tym inten-
sywniej skierowały się na powstanie listopadowe. W nadziei na 
urzeczywistnienie tych celów i uwolnienie od „jarzma niewolnic-
twa” Harring nawoływał Polaków: „Niech walka trwa! Polacy! 

176 Thaden, 1984, s. 71–74; Chwalba, 2000, s. 258; Koberdowa, 1976, s. 73–76.
177 Chwalba, 2000, s. 262 n.
178 Thaden, 1984, s. 76 n.
179 Harring, 1831a, s. 118, 121, 124.
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Kościuszko napomina, a Poniatowski woła! Walczcie o wolność 
– albo wybierzcie grób”180.

Wspomnienia o Stanisławie Auguście Poniatowskim, okresie 
reform, Konstytucji 3 maja, a także insurekcji kościuszkowskiej 
odgrywały w relacjach na temat powstania listopadowego ważną 
rolę. Obserwatorzy upatrywali w  tym wydarzeniu kontynuację 
XVIII-wiecznych reform oraz projektu konstytucji z  1791 r. 
W przeciwieństwie do Francji, gdzie rewolucja lipcowa wpraw-
dzie była popierana, jednocześnie jednak słychać było obawy 
związane z  gwałtownością rewolucji francuskiej w  okresie 
terroru, w  stosunku do Polski wspomnienie lat 90. XVIII w. 
było wyłącznie pozytywne. W dziele Polen und seine Revolution 
z  1831 r. Hartwig Hundt-Radowsky szczegółowo opisywał na 
tle powstania listopadowego okres reform za czasów Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz Konstytucję 3 maja. Ta ostatnia 
była według niego całkowitym przeciwieństwem francuskiego 
„jakobinizmu”. „Chwalebna przeszłość i  znakomite czyny”, 
a także „bohaterstwo” Polaków uzasadniały w jego oczach żąda-
nie przywrócenia Polski w granicach z 1772 r.181

Historia odgrywała ważną rolę także w innych komentarzach 
dotyczących powstania listopadowego i w relacjach naocznych 
świadków: legitymizowała powstanie i pozwalała wyrazić sympa-
tię dla Polski. Karl Gustav Helbig, drezdeński teolog i nauczyciel, 
przywoływał ideały Konstytucji 3 maja, uzasadniającej żądania 
Polaków w zakresie wolności prasy, nauki, konstytucji i wolności 
narodowej182.

W relacjach z powstania listopadowego i okresu bezpośrednio 
po nim szczególnie ważną rolę odgrywało żądanie niepodległości. 
Kategoria narodu, która pojawiła się w  opisach z  tego czasu, 
stanowiła istotną różnicę w stosunku do okresu rozbiorów. Prawo 
do własnej narodowości, państwa i  narodowej niepodległości 
było dla pisarza z lat 30. XIX w. bezsporne. Helbig uważał, że 
Polakom ukradziono „narodowość” i żądał przywrócenia pań-
stwa polskiego. Pod pojęciem „narodowości” rozumiał przede 
wszystkim „jedność wykształconych mieszkańców”, mając na 

180 Tamże, s. 212.
181 Hundt-Radowski, 1831, t. 1, s. 97, t. 2, s. 1–4.
182 Helbig, 1831, s. 11, 15, 24, 28 n., 33, 36; Spazier, 1835, s. 163; Mundt, 1840, 

s. 144.
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myśli szlachtę i mieszczaństwo. Naród był dla niego projektem 
elitarnym, jako że „zwykły lud, w części pochodzenia fi ńskiego 
[sic!], w części ukraińskiego, nie był zdolny do refl eksji na temat 
narodowości”183.

U  innych młoda jeszcze koncepcja narodu miała charak-
ter mniej ekskluzywny. Hartwig Hundt-Radowsky żądał – ku 
pamięci „bohaterstwa” Polaków, którzy walczyli po stronie 
Napoleona – przywrócenia „wolności i  samodzielności” oraz 
odbudowy państwa polskiego w granicach z 1772 r.184 Wprawdzie 
Prusy i Austria jako zaborcy, w odróżnieniu od Rosji, uczynili 
wiele dobrego, jednak w przeciwieństwie do okresu rozbiorów, 
z perspektywy 1830 r. i na tle własnej historii, a także wyzwolenia 
spod władzy napoleońskiej, nie usprawiedliwiało to już uciskania 
narodu, jego „języka i literatury”185. Odnośnie do reform w zabo-
rze pruskim i austriackim Hundt-Radowsky pisał: „W ten sposób 
nie wykorzeni się uczuć do ojczyzny z serca, bo dla narodu, który 
ma takie wspomnienia historyczne jak polski, jest to płomień 
święty, którego nigdy nie da się ugasić”186.

Teodor Mundt natomiast wyruszył na pielgrzymkę do Kra-
kowa, aby zobaczyć kopiec-pomnik Tadeusza Kościuszki, którego 
podstawy zostały założone w  1820 r. Drogę na wzgórze poło-
żone trochę poza centrum miasta nazwał „wyprawą do kościoła 
historii”, który przypomniał mu „wstyd i hańbę wśród wszyst-
kich kłamstw i śmiertelnych grzechów historii” oraz „zmierzch 
narodów”. Pomnik był dla niego „grobem i otchłanią dla Polski, 
gdzie leżał pochowany na żywo cały naród”187. Jako polonofi l 
naszkicował heroiczny obraz „bohaterskiej Trójcy”: Jana III 
Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i  Tadeusza 
Kościuszki, a wobec nieudanych powstań z lat 1794 i 1830 opła-
kiwał „biedną Polskę”188.

W  podobny sposób Harro Harring, który także był nasta-
wiony propolsko, wstawiał się za niepodległością Polski, dedy-
kując swoje Erinnerungen aus Warschau „wolności wszystkich 

183 Helbig, 1831, s. 24.
184 Hundt-Radowski, 1831, t. 2, s. 2–4;o polskich formacjach w wojsku napoleoń-

skim zob. Davies, 2001, s. 771–781.
185 Hundt-Radowski, 1831, t. 2, s. 85.
186 Tamże, s. 4.
187 Mundt, 1840, s. 134–138.
188 Tamże, s. 145–153.
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Polaków”189. Ujęty ideą narodowej wolności i  niepodległości, 
pisał w innym miejscu: „Lud ten stał się ofi arą intrygi politycznej 
i przepychanek ministerialnych, został rozwiązany, a imię jego 
zanikło, przebrzmiało i  ma zniknąć z  historii; jednak wydaje 
się to sprzeczne z  wolą boską Wszechmogącego, który czuwa 
nad losem narodów, nawet jeżeli urzędy ds. legalności posta-
nawiają o końcu narodu. Francuski dziennik pisze w kwietniu 
1830  r., jakby z  przeczuciem, o  Polsce: «Choć Polska została 
starta z mapy Europy, naród polski będzie istniał zawsze!»”190

Fragmenty te uzmysławiają, w  jakim stopniu młoda jeszcze 
koncepcja narodu, która w  okresie rozbiorów Polski nie była 
w ogóle podejmowana, ok. 1830 r. zdominowała sprawozdania 
polityczne i dyskurs publiczny w porównaniu z innymi sprawami 
politycznymi czy kwestiami socjalnymi tego okresu. Jednocześnie 
kategoria narodowości nie była defi niowana wyłącznie w opar-
ciu o  ideał państwa narodowego i  narodowej niepodległości, 
choć stanowiły one istotne składniki refl eksji na temat narodu. 
W obliczu rozbiorów Polski i na tle własnej młodej jeszcze histo-
rii i rządów Napoleona, naród oznaczał także troskę o kulturę, 
język i literaturę.

Ogromna sympatia dla narodu polskiego w trakcie powstania 
listopadowego była wywołana własną historią i pamięcią klęsk 
w wojnie z napoleońską Francją. Tak jak Niemcy w 1813 r. wyzwo-
lili się spod „francuskiego jarzma” i odzyskali niepodległość, tak 
i Polska miała do tego prawo191. Nie tylko Karl Gustav Helbig 
dostrzegał tę historyczną paralelę, także Richard Otto Spazier, 
w  trakcie swojej podróży przez Wielkie Księstwo Poznańskie 
w 1833 r., przypominał o powstaniu listopadowym i dokonywał 
porównania z 1813 r.192

Na tle własnej historii i  wobec kolektywnych wspomnień 
z lat 1806–1813/1814 powstanie listopadowe wydawało się uza-
sadnione, jako że przyświecały mu te same cele co wojnom 
wyzwoleńczym przeciwko Napoleonowi 20 lat wcześniej193. 

189 Harring, 1831a, s. 1.
190 Harring, 1831b, s. 170 n.
191 Helbig, 1831, s. 9.
192 Spazier, 1835, s. 107, 124.
193 Na temat kolektywnych wspomnień i kolektywnej pamięci zob. Halbwachs, 

1991.
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W kontekście niemieckiej historii początków XIX w. i rozwoju 
dyskursywnej konstrukcji narodowości i  niemieckiego narodu 
wśród niemieckich elit mieszczańskich, do których zaliczali się 
autorzy opisów podróży, polskie powstanie nosiło znamiona wła-
snego, niemieckiego rozwoju narodowego i odzwierciedlało go. 
A przecież cel – naród niemiecki – stanowił ok. 1830 r. dopiero 
projekt przyszłości, który w obliczu terytorialnego podziału Nie-
miec był tylko mglistym dążeniem194.

Nawiązując do poprzednich rozdziałów, należy stwierdzić, że 
literatura podróżnicza i omawiane przez nią tematy – społeczeń-
stwo stanowe, refl eksja o rewolucji i reformie, kwestie społeczne 
i narodowe – odzwierciedlały nie tylko sytuację w odwiedzanych 
krajach, Polsce i  Francji, ale także postawę, sposób myślenia 
i portrety własne autorów, z których większość była pochodzenia 
mieszczańskiego.

Autorzy ci początkowo odcinali się pod względem społecznym 
w  ramach społeczeństwa stanowego ancien régime od szlachty 
i społeczności dworskiej. Jednak w obliczu francuskiej rewolucji 
szybko zaczęli się też separować od niższych, niemieszczańskich 
warstw społeczeństwa. Wariant radykalno-demokratyczny tak 
samo bowiem nie pokrywał się z idealnym modelem społeczeń-
stwa obywatelskiego zorientowanego na przyszłość, co ciasne 
granice społeczne społeczeństwa stanowego. Urzeczywistnieniu 
tego modelu służył natomiast projekt państwa narodowego we 
współczesnym, XIX-wiecznym rozumieniu tego słowa. Jednak 
w  obliczu niemieckiej rzeczywistości terytorialno-państwowej 
oraz restrykcyjnej polityki restauracji, prowadzonej w wielu czę-
ściach kraju po 1815 r., cel ten był jeszcze odległy. 

Podróżujące i  piszące elity dążyły do modelu narodowego 
i  sympatyzowały z  ideałami niepodległości i  wolności. Jest to 
widoczne w reakcjach na powstanie listopadowe, które wstrzą-
snęło umysłami bardziej niż wydarzenia we Francji, te bowiem  
dla obserwatorów przełomem nie były. Dzięki porównaniu 
wypowiedzi o  wydarzeniach we Francji i  w  Polsce ujawniają 
się dopiero społeczno-polityczne preferencje i portrety własne 
podróżników.

194 Anderson, 1998, s. 13; Giesen, Junge, Kritschgau, 1996, s. 353–362; Nipper-
dey, 1994, s. 307 n.
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Około 1830 r. preferencje te obejmowały naród, własną naro-
dową wolność i samostanowienie. W tej liberalnej fazie rozwoju 
nacjonalizmu powszechna sympatia dla Polski nie była jeszcze 
sprzeczna z ideą narodu niemieckiego. Jednak już w latach 30. 
XIX w. miało to ulec zmianie, kiedy to idei narodu nadano 
bardziej ekskluzywny charakter. Kiedy ok. 1840 r. wizja narodu 
niemieckiego została skonkretyzowana, a dyskurs publiczny na 
temat narodu ponownie zintensyfi kowany, stosunki z sąsiadami, 
ale przede wszystkim z Polską, stały się problematyczne, o czym 
będzie m.in. mowa poniżej.

3. Narody i ich charaktery

Pod koniec XVIII w. granice Niemiec i ich sąsiadów wyda-
wały się podróżnikom jeszcze nie w pełni sprecyzowane i nie-
stałe. Tym bardziej współcześni byli przekonani o tym, że narody 
posiadają określone cechy i charaktery. Mimo braku wyraźnego 
podziału geografi czno-terytorialnego i  płynnych granic, przy-
pisywano narodom pewne atrybuty. Znajdowały one wyraz 
w literaturze podróżniczej oraz w wielu innych źródłach epoki 
nowożytnej jako „charakter narodowy”, „charakter ludu” czy 
„duch narodu”195.

W związku z praktyką podróżowania i opisywania podróży, 
odniesienia do przypisywanego charakteru narodowego mają 
dość ambiwalentny charakter. Z  jednej strony, podróżujący 
przedstawiciele oświecenia oraz wykształceni podróżnicy sta-
rali się za pośrednictwem podróży przekazać wiedzę w sposób 
zgodny z prawdą i obiektywny. Służyła temu postulowana zasada 
ujrzenia wszystkiego na własne oczy, która miała zapobiegać 
uprzedzeniom. W wielu przedmowach do opisów podróży auto-
rzy zaznaczali, że zależy im, aby dzięki podróżom i zdobytej w ich 
trakcie wiedzy, obserwacjom i  opisom, przeciwdziałać uprze-
dzeniom196. Z  drugiej strony, przy opisie różnic i  odrębności 
byli zmuszeni posłużyć się stereotypową kategorią charakteru 

195 Schulz, 1995; Demel, 2000, s. 278; Kaschuba, 1993, s. 57 n.
196 Posselt, 1795, t. 1, s. 61; Seume, 1796, s. IX, s. 2; Lenz, 1800–1801, t. 1, s. VI; 

Schaeffer, 1794, t. 1, s. XIX; Stewart, 1978, s. 74–100.
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narodowego. Podróżnicy byli jednak świadomi tej ambiwalencji: 
„Przedstawienie charakteru zawsze jest zadaniem trudnym. Od 
ogólnych osądów dotyczących całych narodów albo mieszkań-
ców pojedynczych miast zawsze można znaleźć wyjątki, a te są 
zwykle przytaczane na dowód, że obserwator źle spojrzał, albo 
wręcz oczernił”197.

Współcześni byli przekonani, że wbrew uprzedzeniom zwią-
zanym z domniemanym duchem narodu i niebezpieczeństwom 
związanym ze stereotypizacją, można spokojnie nawiązywać do 
różnych charakterów ludu. W XVIII w. bowiem kategoria cha-
rakteru narodowego stanowiła stały element różnych przepla-
tających się ze sobą dyskursów. Dyskursy te były jednak czymś 
więcej niż tylko reprodukcją istniejących uprzedzeń. Ich celem 
było raczej naukowe i racjonalne uzasadnienie cech narodowych. 
David Hume w  eseju Of National Characters, a  Monteskiusz 
w De l’Esprit des lois uzasadniali charakter narodu za pomocą 
współczesnej teorii klimatu198. Innymi czynnikami, które według 
współczesnych odciskały swe piętno na charakterze narodowym, 
były: wpływ politycznego systemu rządów oraz kondycji spo-
łecznej lub „kondycji narodowej”, przytaczając słowa samych 
podróżników, a także wpływ języka199.

W  drugiej połowie XVIII w. rozpoczęła się w  Niemczech 
w kręgach oświeceniowych szeroka debata na temat cech i cha-
rakteru zarówno własnego narodu, jak i narodów obcych. Udział 
brali w niej m.in. Friedrich Karl von Moser, który w dziele Von 
dem deutschen Nationalgeist z  1765 r. podchwycił ukute przez 
Woltera pojęcie „l’esprit des nations”, Thomas Abbt, Justus 
Möser czy Johann Gottfried Herder. Wszyscy oni uczestniczyli 
w dyskusji na temat uprzedzeń i ducha narodu200.

Pojęcie „charakteru narodowego” nie powinno jednak wywo-
łać fałszywego wrażenia, że termin „narodu” w  okresie przed 
1800 r. było czymś więcej niż mglistą koncepcją służącą do 

197 Fisch, 1790, t. 1, s. 129; Maurer, 1993, s. 64.
198 Montesquieu, 1748, ks. XIV; Fischer, 1805, s. 112; zob. też Maurer, 1993, 

s. 76 n.; Fink, 1991, s. 459 n., Maurer 1996, s. 92–96; Fink, 2000; Salmonowicz, 
1991, s. 27 n.

199 Lindemann, 1784, s. 65; Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 3, t. 8, s. 3; Polnische 
Insurrektionskrieg, 1797, s. 298; Herder, 1999, s. 51, 69 n., 76.

200 Kallscheuer, Leggewie, 1996, s. 128 n.; Blitz, 2000, s. 281–339.
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opisywania samych siebie i obcych201. Potwierdzają to określe-
nia stosowane przez autorów przed 1800 r. na opisanie swojej 
przynależność narodowej. Często postrzegali się oni w pierwszej 
kolejności jako mieszkańcy Brunszwiku, Liwończycy, Kurland-
czycy, Dolni Saksończycy czy Prusacy, a dopiero potem, i to też 
nie zawsze, jako Niemcy202. Z tego względu stosowanie i odwoły-
wanie się do wzorców przypisywanych charakterom narodowym, 
które w odniesieniu do obcych były zwykle negatywne, nie może 
być interpretowane jako wrogość do tych narodów. Powyższe 
stwierdzenie jest aktualne co najmniej do początku XIX w.

Polacy – o „polskiej gospodarce”, „bigoterii” 
i „szlachetnych Sarmatach”

Chyba najbardziej negatywnym niemieckim stereotypem 
o  Polsce jest stereotyp „polskiej gospodarki” (polnische Wirt-
schaft). Topos ten, który miał w sposób całościowy opisać istotę 
Polaków, wywodzi się, jak dowiódł Hubert Orłowski, prawdo-
podobnie jeszcze z XVII w.203 Jednak to Johann Georg Forster, 
człowiek oświecenia, podróżnik, kosmopolita i aktywista Repu-
bliki Mogunckiej, użył tego hasła po raz pierwszy w prywatnej 
korespondencji w latach 80. XVIII w. w celu scharakteryzowa-
nia Polaków. 7 XII 1784 r. napisał z Wilna do Johanna Karla 
Philippa Spenera: „Nie będę się rozwodził na temat polskiej 
gospodarki, nieopisanego braku czystości, lenistwa, upijania się 
i  niekompetencji wszystkich służących […], bezczelności rze-
mieślników, ich niewiarygodnie marnej pracy, ani zadowolenia 
Polaków z tego całego burdelu, ich przywiązania do ojczystych 
zwyczajów, bo list wyszedłby zbyt długi”204. Podobne drastyczne 
fragmenty o Polakach można znaleźć w listach do żony i innych 
osób z okresu jego pobytu na uniwersytecie w Wilnie. Ledwo 

201 Giesen, Junge, Kritschgau, 1996, s. 351–353; Dann, 1996, s. 50–56; nt. kon-
struktywnego charakteru narodu zob. Anderson, 1998, s. 12 n., 15.

202 Campe, 1804, s. 210; Fahne, 1835, s. 110; Schwarz, 1791; Schulz, 1795–1796; 
Polnische Insurrektionskrieg, 1797. W  niepaginowanym wstępie autor określa nie-
mieckojęzycznych mieszkańców Rygi jako „Liwończyków”, którzy politycznie byli 
lojalni wobec Rosji. O niemieckojęzycznych mieszkańcach Prus Królewskich i  ich 
lojalnej postawie wobec Polski zob. Friedrich, 2000; Bömelburg, 1995.

203 Orłowski, 1996, s. 47–53.
204 Forster, 1978, t. 14, s. 225.
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przybył do Wilna, już pisał 12 grudnia: „Polacy to świnie z natury, 
tak panowie, jak służący; wszyscy chodzą źle ubrani, zwłaszcza 
płeć piękna; jak się wystroją to wyglądają jak świńskie ryje. Oczy-
wiście są wyjątki; ale ja przytaczam regułę”205. W styczniu 1785 r. 
napisał do Therese Heyne: „Całe arkusze nie wystarczą, aby dać 
Ci Pani pojęcie o tym, co w regionach graniczących z Niemcami 
emfatycznie zwane jest polską gospodarką”206.

Wiele osób zastanawiało się, z  jakiej przyczyny Forster – 
przedstawiciel oświecenia, uczony – charakteryzował Polaków 
w  tak ogólny, negatywy i  zdystansowany sposób207. Przecież 
wielu mu współczesnych myślało inaczej, co pokazały poprzed-
nie rozdziały. Z dalszej korespondencji wileńskiego profesora 
historii naturalnej z tego okresu bezspornie wynika, że Forster 
jeszcze zanim przybył do Wilna i podjął nową działalność, nie 
był z niej zadowolony. A stan ten raczej nie poprawił się w kolej-
nych latach. Forster nie lubił tego nudnego, płaskiego kraju, jak 
pisał. Nie pociągało go Wilno ani jego „rozrywki”. Często skarżył 
się w listach na sytuację na uczelni i wyposażenie uniwersytetu. 
Poza tym nie władał w dostatecznym stopniu „trudnym językiem 
polskim”, w którym „tłoczą się spółgłoski”, co prawdopodobnie 
było przyczyną dystansu do otoczenia208.

Forster jest często przedstawiany i analizowany jako autor 
pojęcia polnische Wirtschaft. Jednak jego poglądu i charaktery-
styki Polaków nie można zredukować do tego stereotypu. Tam, 
gdzie spotykał się z wyższymi, wykształconymi, mieszczańskimi 
czy szlacheckimi warstwami wileńskiego społeczeństwa, jego 
wyobrażenie było – wobec wspólnych zainteresowań literackich, 
kulturowych i naukowych – inne i znaczenie bardziej pozytywne209.

Rodzi się zatem pytanie, kto pisał, o  kim i  kogo oceniał, 
względnie kto jakie ukuł wyobrażenia o narodzie. Czy to Nie-
miec odcinał się w sposób negatywny od Polaków? Czy Forster 
tym samym uczestniczył w genezie specyfi cznego niemieckiego 

205 Tamże, s. 236.
206 Tamże, s. 267, zob. też s. 254, 665.
207 Bömelburg, 1993; Bömelburg, 1998; Schultz, 1999; Salmonowicz, 1987; 

Salmonowicz, 1991; Łukasiewicz, 1996.
208 Forster, 1978, t. 14, s. 237, 242, 259, 270, 655; o kwestii językowej zob. s. 252, 

264 n., 275, 281 n. 
209 Tamże, s. 262 n., 265 n., 271.
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dyskursu o  Polakach, jak podkreśla Hubert Orłowski?210 Czy 
może Polak – Forster pochodził z okolic Gdańska, a tym samym 
był z urodzenia Polakiem211 – pisał negatywnie o swoich roda-
kach? Czy to może w pierwszej kolejności uczony pochodzenia 
mieszczańskiego dystansował się w negatywny sposób od Pola-
ków? Kim byli Polacy, albo inaczej: do kogo odnosiło się pojęcie 
polnische Wirtschaft, jeżeli wykształcone warstwy szlachty i miesz-
czaństwa wileńskiego były charakteryzowane w  inny sposób? 
I w końcu: jaka jest relacja między tym negatywnym stereoty-
pem i cechami przypisywanymi za jego pośrednictwem Polakom 
a innymi charakterami narodowymi, tu: francuskim?

Powyższych pytań nie należy ograniczać wyłącznie do Johanna 
Georga Forstera. Także w  przypadku innych podróżników, 
choćby Kurlandki Agnes Sophie Schwarz czy Liwa Joachima 
Christopha Friedricha Schulza należy zadać pytanie, kto w jakiej 
sytuacji pisał o kim? Ale także w przypadku niemiecko-francu-
skim należy sprawdzić, do kogo odnosiły się cechy przypisywane 
narodowi francuskiemu. Jednak przede wszystkim pojawia się 
kwestia siły oddziaływania toposu polnische Wirtschaft w związku 
z charakterem narodowym i literaturą podróżniczą ok. 1800 r. 
Odnośnie do negatywnego stereotypu Forstera należy zauważyć, 
że używał on go w swojej prywatnej korespondencji w połowie 
lat 80. XVIII w. W tym miejscu trzeba odróżnić list, jako gatu-
nek źródłowy o  charakterze przede wszystkim prywatnym, od 
analizowanych, opublikowanych opisów podróży, stanowiących 
część dyskursu publicznego212.

W odróżnieniu od prywatnej korespondencji Forstera, uży-
wanie tego ogólnego i negatywnego opisu w stosunku do obcych 
w  literaturze podróżniczej stanowi wyjątek. Tak negatywnych 

210 Orłowski, 1996, s. 406 n.
211 Johann Georg Adam Forster (1754–1794) urodził się w  Mokrym Dworze 

koło Gdańska w niemiecko-szkockiej rodzinie i spędził wczesne dzieciństwo w Pru-
sach Królewskich. Właściwym zatem byłoby określenie go jako z urodzenia miesz-
kańca Prus Królewskich i poddanego polskiego, nie zaś Polaka (przyp. red. nauk.).

212 W  przypadku niezbędnego rozróżnienia listu i  opisu podróży jako źródeł 
prywatnych i  publicznych nie można wykluczyć, że list – jedno z  najważniejszych 
mediów komunikacyjnych czasu oświecenia – nie dochodził jedynie do bezpośred-
niego adresata, ale krążył także w szerszym gronie opinii publicznej. Płynne granice 
między listem a pismem publicznym widoczne są także na podstawie wielu powieści 
i opisów podróży pisanych w formie listów; o charakterze listu zob. Deutsche Briefe, 
1988, s. 8–18.
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fragmentów jak u Forstera nie można znaleźć w żadnym z przy-
toczonych opisów o Polakach w okresie sprzed 1800 r. Mimo to 
ślady owego stereotypu, który według Forstera był rozpowszech-
niony w  polsko-niemieckim regionie przygranicznym, można 
odnaleźć w relacjach z podróży. Joseph Hager pisał o warunkach 
podróży w  Polsce zimą jako o  „polskim zamieszaniu”213. Nie 
pozostawiał wątpliwości, że w przypadku tej cechy przypisywanej 
Polakom chodzi o popularny wizerunek Polski, który stanowił 
część charakteru narodowego i  miał wyrazić bałagan i  chaos. 
Samo pojęcie polnische Wirtschaft pojawiało się jednak w  lite-
raturze podróżniczej rzadko. I  nawet jeżeli było używane do 
opisu kraju i jego mieszkańców, to nie musiało jeszcze świadczyć 
o poglądach autora. Harro Harring pisał odnośnie do niedbale 
prowadzonej gospody o polnische Wirtschaft214. Jednak nie zmie-
niło to nic w  jego pozytywnym, propolskim nastawieniu – ok. 
1830 r. gorliwie popierał sprawę polską. 

Do początku XIX w. pojęcie polnische Wirtschaft rzadko 
przewija się w  opisach podróży. Mimo to pojawiają się poje-
dyncze cechy charakteru odbierane przez podróżników w spo-
sób negatywny, które Forster podsumował pod hasłem polni-
sche Wirtschaft. Należały do nich takie przypisywane Polakom 
cechy jak: bałagan, pijaństwo, lenistwo, przywiązanie do tradycji 
i zwyczajów oraz przesadna religijność, gdzieś miedzy bigoterią 
a przesądami. Te cechy były najczęściej wymieniane i kojarzone 
z charakterem narodowym Polaków i przewijały się w całym ana-
lizowanym okresie.

Podróżni często skarżyli się na brudne i  niehigieniczne 
warunki panujące w  Polsce. Pisano o  nich przede wszystkim 
w kontekście wiosek, obszarów wiejskich i gospód, a w oczach 
zagranicznych odwiedzających stanowiły one nieodłączny ele-
ment polskiego charakteru. Według Carla Heinricha Oester-
leina „rodowici Polacy” zamieszkujący małe wioski na terenach 
zachodnich Niemiec różnili się od Niemców „brakiem czysto-
ści” oraz niehigienicznym warunkami i  chorobami, które były 
ich wynikiem215. Anonimowy podróżnik napisał: „Nie ma nic 

213 Hager, 1795, s. 3.
214 Harring, 1831b, s. 224.
215 Oesterlein, 1784, s. 100; Sydow, 1830, s. 326.
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bardziej brudnego i  bardziej obrzydliwego niż dom polskiego 
chłopa, gdzie spływają wszystkie rodzaje brudu, które dręczą 
twarz i zmysł powonienia”216. Johann Joseph Kausch zaś dodał: 
„Także przychylny obserwator polskich obyczajów nie może 
zaprzeczyć, że czystość nie jest w żadnej współczesnej europejskiej 
prowincji tak bardzo zaniedbywana jak w tym kraju. To prawda, 
że wielu z tych, którzy opisywali Polskę dla czytelników, znacznie 
przesadziło; to prawda, że tu i ówdzie istnieje wiele wyjątków; ale 
ogólnie rzecz biorąc nie można nie zauważyć braku czystości”217.

Nawet jeżeli ta cecha była często przypisywana Polakom, to 
z punktu widzenia niemieckich podróżników nie była ona częścią 
charakteru narodowego, typową wyłącznie dla Polaków. Emil 
von Uklanski, który szczegółowo opisywał brud i brak czystości 
w  polskiej gospodzie, uważał, że cecha ta charakteryzuje też 
inne narody: „Brud to przyrodzona cecha Polaków, tu są bardzo 
podobni do Włochów, których w ogóle wydają się naśladować 
jeżeli chodzi o aranżację domu”218.

Obraz brudu, który jednocześnie implikował autoportret 
nacechowany czystością i higieną, był bardzo popularny i często 
wiązany z Polakami, względnie „rodowitymi Polakami”. Bardziej, 
wręcz „obrzydliwie brudni” byli jeszcze tylko Żydzi219. Przypi-
sywanie innymi, a zwłaszcza Żydom, braku czystości, stanowiło 
element szerokiego dyskursu oświeceniowego na temat higieny 
i „czystości w celu zachowania zdrowia”, w ramach którego Żydzi 
tradycyjnie uważani byli za brudnych i należało ich wychować 
w  chrześcijański sposób220. Do stereotypowego wyobrażenia 
o polskim brudzie należały też jego patologiczne skutki. Odwie-
dzający często wskazywali na tzw. kołtun, który w  ich oczach 

216 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 290.
217 Kausch, 1793, t. 1, s. 69.
218 Uklanski, 1808, t. 1, s. 21.
219 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 294; Zöllner, 1792, s. 262; Schlegel, 

1831, s. 20 n.; zob. też Best, 2001. 
220 „Zapewne sami już zauważyliście, że żyjący wśród nas Żydzi znacznie bar-

dziej niż my chrześcijanie podatni są na wysypki i podobne choroby. Przyczyną tego 
jest zapewne, że zazwyczaj brudno gospodarzą, i tak sobie myślę, że Mojżesz z tego 
powodu nałożył im tyle przykazań o myciu i czyszczeniu, bo naród ten w niewoli 
egipskiej przyzwyczaił się do braku czystości […]. Czystość bardzo przyczynia się 
do podtrzymania zdrowia”; J.F. Schlez, Landwirtschafts-Predigten. Ein Beytrag zur 
Beförderung der wirtschaftlichen Wohlfart unter Landleuten (1788), cyt. za: Ordnung, 
1984, s. 246.
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stanowił typowo „polską chorobę narodową”. Był on skutkiem 
braku odpowiedniej higieny, który powodował zlepianie się wło-
sów i utworzenie kilku „cuchnących warkoczy”221.

Szeroko rozprzestrzeniony był też topos lenistwa i  nierób-
stwa. W drodze do Bydgoszczy przez zachodniopruską prowincję 
Carl Heinrich Oesterlein pisał: „Chłopi, a zwłaszcza rodowici 
Polacy, zdradzają wielkie zamiłowanie do niewiedzy, są apatyczni 
i ociężali, źle usposobieni do jakiegokolwiek wysiłku, albo wszyst-
kiego, czego korzyści nie mogą natychmiast pochwycić rękoma. 
Nie troszczą się o  przyszłość, zadowoleni są z  marnej strawy 
niczym Sułtan, jeżeli tylko nie muszą pracować”222.

August Friedrich Ephraim Hammer donosił o wszechobec-
nym „hulaniu” i „beztrosce”. Jednocześnie Polakom brakowało 
„wytrwałości”, aby zakończyć raz rozpoczętą pracę223. Inni 
podróżnicy, tacy jak Richard Otto Spazier, byli zdania, że „bez-
troskie zamiłowanie do wygód i niechęć do pracy idą w parze 
z  solidną i  silną naturą”. Spazier odnosił to bezpośrednio do 
charakteru narodowego Polaków224.

Stereotypowi lenistwa, za pomocą którego często opisywano 
polski charakter narodowy, nierzadko towarzyszył pozytywny 
autoportret – pracowitych Niemców. Znajdowało to wyraz 
w sposobie opisywania przez podróżników ludności, która nie 
była polskiego pochodzenia. Często pisano w sposób pozytywny 
o etosie pracy niemieckich rzemieślników miejskich czy koloni-
stów przybyłych z ziem niemieckich, którzy byli chłopami, a któ-
rych porównywano do Polaków225. Ludwig von Baczko i Samuel 
Bredetzky przykładowo twierdzili, że istnieje różnica między 
polskimi a  niemieckimi chłopami, jeżeli chodzi o  pracowitość 
i wiedzę na temat rolnictwa226.

Od końca XVIII aż do połowy XIX w. Polacy byli często cha-
rakteryzowani w literaturze podróżniczej jako leniwi i próżniaczy.
W  wizerunku tym zachodziły jednak zmiany. Do początku 

221 Kausch, 1793, t. 1, s. 177 n.
222 Oesterlein, 1784, s. 101.
223 Hammer, 1792–1793, t. 7, s. 20–34.
224 Spazier, 1835, s. 130.
225 Hornuff, 1790, s. 24; Briefe über Danzig, 1794, s. 87–89, 94 n.; Kausch, 1793, 

t. 1, s. 164 n.
226 Baczko, 1800, t. 2, s. 172–175; Bredetzky, 1809, t. 1, s. 305 n., 313.
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XIX w. lenistwo przypisywane Polakom było uzasadniane, jednak 
mniej więcej po 1830 r. zaczęto ich charakteryzować jako leni-
wych i niechętnych do pracy z natury. Przed 1800 r. podróżnicy 
podawali za jedną z  przyczyn lenistwa „szczodrość przyrody”, 
żyzne ziemie, które czynią nadmierną pracę zbędną227. Główną 
przyczyną próżności i lenistwa były jednak według oświeconych 
podróżników stosunki feudalne i poddaństwo chłopów. Dopiero 
ich zniesienie i  możliwość uprawy własnej roli czyniły praco-
witość i  pracę opłacalną. Podkreślając związek między pracą 
a własnością jako podstawowymi warunkami wykształcenia „pra-
cowitości”, podróżnicy dawali wyraz dominującemu dyskursowi 
agrarno-ekonomicznemu zarysowującego się już kapitalizmu 
agrarnego tych czasów. August Hammer pisał np.: „Aby naród 
ten nauczyć pilności i pracowitości, należałoby znieść lub zmniej-
szyć jarzmo niewoli, kształcić młodzież bez wyjątków w szkołach 
i od najmłodszych lat odwodzić ją od surowych obyczajów ojców. 
Tylko wtedy może powstać nowy rodzaj ludzi, który korzystałby 
z  bogatych źródeł natury, mnożyłby je i  uprzątnął wszelkie 
fi zyczne i moralne przeszkody dla kultury”228.

Z tej perspektywy ludzie oświecenia nie uważali lenistwa za 
cechę charakteru jako taką. Traktowali je raczej jako skutek 
stosunków feudalnych i braku wolności. Podróżnicy podkreślali 
wiarę w  rozwój i  poprawę w  innych, zmienionych warunkach, 
które należy jeszcze stworzyć; propagowali zniesienie poddań-
stwa jako warunek konieczny do wykształcenia pracowitości. 
Na potwierdzenie tego punktu widzenia przywoływali np. pil-
nych i  pracowitych polskich chłopów, którym przysługiwała 
większa swoboda. Johann Friedrich Zöllner tak opisywał wsie 
w zachodniej Galicji: „Prawie przy każdym chłopskim domu jest 
sad z mnóstwem cudownym drzew owocowych. Wszystkie pola 
okolone są żywopłotami, zboże jest doskonałe, a rzucające cień 
drzewa przy drodze […] zmusiły nas aby pobłogosławić pracowitą 
dłoń, która je zasadziła”229. Tego zdania był też Christoph Ludwig 

227 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 3 n.; zob. II.3.
228 Hammer, 1792–1793, t. 8, s. 43; Kausch, 1793, t. 1, s. 164 n. O koncepcjach 

agrarno-ekonomicznych i  problemach poddaństwa zob. Stollberg-Rilinger, 2000, 
s. 48–51, 355–357; Wehler, 1996a, s. 83–90.

229 Zöllner, 1792, s. 256; nt. współczesnego dyskursu dot. pracy i dyscypliny zob. 
Dipper, 1991, s. 188–199.
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Seipp, który prawie w tym samym czasie co Zöllner pisał o pra-
cowitości chłopów na granicy polsko-śląskiej230. Podróżnicy mieli 
też świadomość, że niemieccy osadnicy, często opisywani jako 
pilni i pracowici, cieszyli się – w porównaniu z Polakami – sze-
rokimi przywilejami, które sprawiały, że warto było pracować231.

Decydującym jest stwierdzenie, że mimo szeroko rozprze-
strzenionego negatywnego stereotypu lenistwa, cecha ta była 
wiązana z pozycją prawną Polaków, a przede wszystkim polskich 
chłopów. Przedstawiciele oświecenia nie uważali, że lenistwo 
jako takie stanowi przyrodzoną cechę Polaków. Chęć pracy i pil-
ność uzależnione były od możliwości korzystania z owoców pracy. 
Warunkiem tego zaś była własność, na której można swobodnie 
gospodarować232. Pogląd ten dopiero później uległ zmianie.

Kolejną negatywną cechą przypisywaną Polakom było pijań-
stwo. Według słów anonimowego podróżnika było ono „jednym 
z  najbardziej ohydnych nałogów właściwych temu narodowi”. 
Ferdinand von Baczko donosił o skłonności chłopa do „wódki”, 
natomiast Emil von Uklanski spotkał się z „pijatykami w karcz-
mach, gdzie zbierał się tylko najgorszy sort ludzi”233. Richard 
Otto Spazier postrzegał pijaństwo jako „prawdziwie polskie nie-
bezpieczeństwo”, zarówno dla chłopów, jak i dla szlachty, którzy 
w  często żydowskich karczmach wymieniali tanie żyto i  bydło 
na alkohol. Według pisarza skutkiem było „ubożenie chłopów 
[…], pijaństwo i lenistwo”234. Pijaństwo przypisywano nie tylko 
mężczyznom, ale też kobietom: „Pijaństwo jest u kobiet tak samo 
powszechne jak u mężczyzn, zgodnie ze zwyczajem piją nawet 
kobiety w połogu razem z akuszerką i to do tego stopnia, że często 
dziecko przychodzi na świat, a żadna nie wie, jak to się stało”235.

Do innych rozpowszechnionych cech przypisywanych Pola-
kom należała postawa niewolniczo-poddańcza i służalcza men-
talność. Opis ten odnosił się do zachowania mieszczan i niższej 
szlachty w  stosunku do ich panów, wyższej szlachty, ale także 

230 Seipp, 1793, s. 62.
231 Rogall, 1996, s. 128–139.
232 Kausch, 1793, t. 1, s. 164.
233 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 318; Baczko, 1821, s. 18; Uklanski, 1808, 

t. 1, s. 24; Kausch, 1793, t. 1, s. 164.
234 Spazier, 1835, s. 148 n.; Bredetzky, 1809, t. 2, s. 65.
235 Huber, 1831, s. 350.
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w  stosunku do obcych. Według Carla Heinricha Oesterleina 
w przypadku „rodowitych Polaków”, którzy zdecydowanie prze-
wyższali „chłopów niemieckich, jeżeli chodzi o lenistwo, bałagan, 
brud i skłonność do picia”, „duch niewolnictwa” był powszechny. 
Polacy „nieśmiało się płaszczyli”, a wobec swoich panów „nad-
używali tytułów”236. Oesterlein pisał, że „oznaki szacunku” ze 
strony polskiego chłopa były wręcz nieznośne, witał on swego 
pana czy obcego słowami „padam do stóp”237. Spazier także 
wyrażał zaś zdziwienie i  zdumienie służalczym zachowaniem 
Polaków wobec ich panów238.

Jednak w oczach przedstawicieli oświecenia ta przypisywana 
Polakom cecha była wynikiem „konstytucji” kraju. Konkretnie 
chodziło o stosunki feudalne, poddaństwo oraz zależność chło-
pów od panów feudalnych, którzy byli właścicielami ziemi. Pod-
dańcza mentalność Polaków stanowiła według opisów sprzed 
1800 r. wynik zewnętrznych wpływów. Płaszczenie się i  pod-
dańczość nie były ich wrodzonymi cechami. I  tak, podróżnicy 
z  okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego byli 
przekonani, że reformy i Konstytucja 3 maja przyczynią się do 
polepszenia sytuacji chłopów i ograniczenia przywilejów szlachty. 
Mieli nadzieję, że będzie to miało pozytywny wpływ na poddań-
czą mentalność Polaków239.

Ponieważ, ze względu na rozbiory, Konstytucja 3 maja nie 
mogła wywołać długofalowych skutków, wielu obserwatorów 
wskazywało w  odniesieniu do zaboru rosyjskiego na „despo-
tyczną” władzę Rosji, która jako czynnik zewnętrzny jeszcze bar-
dziej umacniała serwilistyczny charakter Polaków. Tam, gdzie 
chłopi mogli się cieszyć większą swobodą i posiadali własność, np. 
w Wolnym Mieście Krakowie po 1815 r., oceny wypadały znacznie 
bardziej pozytywnie. I tak, Theodor Mundt opisywał chłopów tej 
małej republiki jako otwartych, o „szlachetnej naturze”, „weso-
łych”, „naturalnych”, o  „genialnej prostocie”, które to cechy 
były według niego wynikiem ich „emancypacji”240. Wizerunek

236 Oesterlein, 1784, s. 55 n., 93.
237 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 307; Liebeskind, 1795, s. 250.
238 Spazier, 1835, s. 149 n.; Huber, 1831, s. 335 n.
239 Kausch, 1793, t. 1, s. 170–174; Liebeskind, 1795, s. 250.
240 Mundt, 1840, s. 165–168; o zaborze rosyjskim zob. Helbig, 1831, s. 26, 28, 

44; Harring, 1831a, s. 86 n., 226 n.
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niewolniczo-poddańczego Polaka był powszechny, jednak przez 
długi czas uważany był za wynik okoliczności zewnętrznych, 
a zatem za możliwy do zmiany. 

W opisach Polaków znalazły się także liczne uwagi dotyczące 
religii, wiary i  katolicyzmu. Pojęcia „Polacy” i  „katolicy” były 
w opisach podróży nierzadko stosowane wymiennie, podobnie 
jak pojęcia przeciwne: „Niemcy” i „protestanci”. Johann Erich 
Biester twierdził, że „przesądny, ortodoksyjny zapał” katolików 
był już przysłowiowy241. Czołobitność wobec duchowieństwa była 
według słów innego odwiedzającego „kolosalna”. Za typowo 
polski uznawano „całkowicie autonomiczny gust” w  zakresie 
dekoracji kościołów, który „jest niekiedy wręcz obrazą dla oka 
i razi je”. Podróżnicy zarzucali niższemu klerowi brak wiedzy, 
wykształcenia i odbierali go jako kwintesencję „barbarzyńskiej 
ciemnoty”. Jedyny wyjątek od „mnożącego się błędnego poj-
mowania religii”, „handlu odpustami” i „świętoszeństwa” sta-
nowili biskupi, zaliczani do „najbardziej oświeconych, uczonych 
ludzi”242. Inny obserwator dodał, że jeżeli chodzi o „religijność, 
albo właściwie o  bigoterię”, to „oprócz Hiszpanii, Portuga-
lii i Bawarii […] chyba nie ma już w Europie kraju, w którym 
ślepy katolicyzm zadomowił się do tego stopnia, co w Polsce”243. 
Ślepy katolicyzm, niewykształcony kler i  „przesadna ortodok-
sja” prowadzą według Johanna Josepha Kauscha „prosto do 
zabobonów”244. Samuel Bredetzky uzupełnił: „Polacy to lud bar-
dzo zabobonny, niewykształcony, w  Zielone Świątki idą wie-
czorem w  pole, podpalają umocowaną na długim kiju wiechę 
i  z  tą pochodnią biegają wokół swoich pól, aby w  ten sposób 
uchronić zboże przed pożarem i chorobami. Podobne przesądy 
są niekiedy rozsądnie uzasadnione, jednak w tym przypadku ile 
bym nie rozmyślał i nie dumał nad tym, to jednak nie znalazłem 
nic, czym bym ten absurd mógł uzasadnić, albo znaleźć dla niego 
jakąkolwiek wiarygodną podstawę”245.

241 Biester, 1791–1793, list 21 (1793), s. 279; Kausch, 1793, t. 1, s. 162; Zadik, 
1787, s. 129 n.

242 Kausch, 1793, t. 1, s. 145–148, 154 n.
243 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 296, 302 n., 314.
244 Kausch, 1793, t. 1, s. 155; nt. praktyk religijnych i  przesądów jako części 

współczesnego dyskursu dot. kultury elit i  kultury masowej zob. Muchembled, 
2002, s. 261.

245 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 128; Mundt, 1840, s. 172.
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Wszystkie te negatywne cechy, za pomocą których opisywano 
polski duch narodowy, były przypisywane Polakom w całym bada-
nym okresie. Brud, lenistwo, służalczość, zabobony i pijaństwo 
składały się w mniemaniu autorów na polski charakter narodowy. 

Już w przypadku Johanna Georga Forstera pojawiło się pyta-
nie, kogo właściwie cechy te opisywały. Podróżnicy wielokrotnie 
podkreślali, że odnoszą swoje często negatywne sądy do „rodowi-
tych Polaków”. Pojęcie to obejmowało przede wszystkim ludność 
wiejską, chłopską oraz niższą i średnią szlachtę, które w oczach 
podróżników niewiele się różniły od chłopów. „Większość pol-
skiej szlachty jest uboga, niewykształcona i niewiele się różni od 
chłopów” – pisał jeden z podróżników w latach 90. XVIII w.246 
Zatem w mniemaniu podróżujących typowymi przedstawicielami 
narodu polskiego byli chłopi i drobna szlachta.

Od „rodowitych Polaków” podróżnicy często odróżniali miej-
ską, w wielu przypadkach niemieckojęzyczną klasę średnią oraz 
arystokrację247. Jednak tylko nieznaczna część społeczeństwa 
należała do tych warstw. Przede wszystkim rodziny magnackie 
– a  między nimi Czartoryscy, Potoccy, Sapiehowie czy Radzi-
wiłłowie – były zdecydowanie wykluczane z negatywnych cech 
przypisywanych Polakom. Magnatom zarzucano stereotypowe 
negatywne cechy, takie jak „polska anarchia” i polityczny bała-
gan, które były wynikiem panujących w  Polsce stosunków. To 
właśnie oni korzystali z tradycyjnej i przysłowiowej „złotej wol-
ności” szlacheckiej, wchodzili w  skład rywalizujących ze sobą 
stronnictw szlacheckich i  tworzyli konfederacje248. Do szlachty 
odnosiły się stereotypy umotywowane polityczne, zarzucano jej 
nieuporządkowaną, anarchiczną politykę, natomiast arystokracji 
nie przypisywano wymienionych wcześniej negatywnych cech 
polskiego charakteru narodowego. Arystokracja i  przedstawi-
ciele rodzin magnackich często byli opisywani w sposób bardzo 
pozytywny jako uprzejmi, gościnni, wykształceni, znający języki 
obce i  jako mecenasi sztuki i  nauki249. Jeden z  obserwatorów 

246 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 301; Kausch, 1793, t. 1, s. 60.
247 O podziałach społecznych w Polsce zob. Davies, 1981–1982, s. 200, 670.
248 Schulz, 1996, s. 76, 208, 218, 240; Uklanski, 1808, t. 1, s. 69; Baczko, 1800, 

t. 2, s. 43; Davies, 1981–1982, s. 306–349.
249 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 120, 124; Hornuff, 1790, s. 48 n.; Hammer, 

1792–1793, t. 7, s. 22 n.; Kausch, 1793, t. 1, s. 130, 144; Schulz, 1996, s. 116, 152–156; 



379

Od społeczeństwa stanowego do narodu

napisał w latach 90. XVIII w.: „Wśród bogatej szlachty jest jed-
nak wielu mądrych i kulturalnych mężów, którzy są obyci dzięki 
podróżom i styczności z wielkim światem; szlachta ta dawałaby 
bardzo dobre pojęcie o kulturze tego narodu, gdyby człowiek 
nie widział innych Polaków”250.

Oceny takie jak powyższa, które często się pojawiają, pozwa-
lają przypuszczać, że arystokracja uosabiała różne pozytywne 
cechy, z którymi identyfi kowali się podróżnicy, sami w większości 
pochodzenia mieszczańskiego. Cechy te to: wykształcenie, kul-
tura, wiedza, światowość. Pomijając nieliczny w  Polsce miesz-
czański stan średni, podróżnicy, mimo różnic społecznych, czuli 
się najbliżsi magnatom, a to ze względu na kulturę, wykształcenie 
i język. A przynajmniej sposób opisania arystokracji sugerował 
większą skłonność w tym kierunku niż w stronę warstw chłop-
skich i  drobnoszlacheckich, które były opisywane za pomocą 
cech negatywnych. Jedynie tendencja do luksusu i  rozrzutno-
ści, charakterystyczna w oczach podróżników dla części polskiej 
szlachty, uważana była za sprzeczną z  ideami mieszczańskimi 
i gospodarnością, i oceniana była negatywnie na tle specyfi cznie 
mieszczańskiego dyskursu o „oszczędności i gospodarności”251. 
Jeżeli zatem zadać pytanie, kto odcinał się od kogo za pomocą 
określonych cech charakteru, to z interpretacji opisu polskiego 
charakteru narodowego wynika, że chodziło przede wszystkim 
o odgraniczenie społeczne od niższych warstw społeczeństwa252.

Od przeważnie negatywnych wizerunków i  cech Pola-
ków odbiegał pozytywny i  także stereotypowy obraz „pięknej 
Polki”. Johann Bernoulli przedstawił swym czytelnikom szereg 
polskich szlachcianek, które ujęły go w  sposób bardzo pozy-
tywny zachowaniem, wyczuciem mody i wykształceniem253. Także 
innym wydawały się one „wytworne i wykształcone”, znały języki 
obce, były „gustownie” ubrane i  w  ogóle „francuskie”254. Do 

Bredetzky, 1809, t. 2, s. 64–66. Pozytywnie o mieszczaństwie zob. Kausch, 1793, t. 1, 
s. 58; Schulz, 1996, s. 52; Liebeskind, 1795, s. 289.

250 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 301; Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 135, 
173 n., 196.

251 Bahrdt, 1789, s. 202–205, 273–279; Schulz, 1996, s. 135, 201.
252 Maurer, 1993, s. 70; Elias, 1997, t. 1, s. 126, 130.
253 Bernoulli, 1779–1780, t. 6, s. 135–140.
254 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 302; Schulz, 1996, s. 230; Harring, 1831a, 

s. 228 n.
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tych pozytywnych opinii przyłączył się też Samuel Bredetzky: 
„Polska szlachecka płeć piękna zapewne spodoba się każ-
demu obcemu ze względu na piękną postać, gustowne szaty, 
w które ta jest przyodziana, a w  szczególności, ze względu na 
zręczność, dzięki której potrafi  zaprezentować w odpowiednim 
świetle swe wdzięki”255.

Wbrew powyżej przytoczonym przykładom na pozytywne ste-
reotypowe cechy polskiego charakteru narodowego, które odno-
siły się przede wszystkim do szlachty i kobiet, w szczególności 
pochodzenia szlacheckiego, należy pamiętać, że dominowały opi-
nie negatywne. Obejmowały one rozpowszechniane i utrwalane 
w literaturze podróżniczej cechy takie jak: brud, lenistwo, pijań-
stwo, mentalność poddańczą czy zabobony. W  obliczu takich 
cech, których część Johann Georg Forster streścił za pomocą 
hasła polnische Wirtschaft, powstaje pytanie, jak specyfi cznie pol-
skie były te cechy, względnie, jak bardzo specyfi cznie niemiecki 
był dyskurs na temat polnische Wirtschaft?

Francuzi – „odrażający brak czystości”, „frywolność” 
i „lekkomyślność”

Jeżeli porównać negatywne cechy związane w  świadomości 
niemieckich podróżników z  Polską oraz cechy przypisywane 
Francji i francuskiemu charakterowi narodowemu, można w obu 
przypadkach stwierdzić dużą liczbę uwag na temat braku czy-
stości. Dotyczą one zarówno Paryża, jak i  miast na prowincji 
i  gospód. Ilość uwag odnośnie do brudu i  braku higieny we 
Francji, które pojawiają się w prawie wszystkich sprawozdaniach 
z podróży, pozwala na stwierdzenie, że w oczach podróżników 
stanowiło to integralną cechę francuskiego charakteru.

Wyjątkowo często pojawiały się skargi na brudne francu-
skie gospody i karczmy, opisane już wyżej przy okazji praktyki 
podróżniczej. Jednak, także niezależnie od miejsc noclego-
wych, podróżnicy uważali francuskie miasta za brudne. Johann 
Georg Sulzer kilkakrotne podkreślał „odrażający brak czysto-
ści” w mieszczańskich domach na południu Francji. Uważał, że 
był on bezpośrednio związany z charakterem ludzi, przypisywał 

255 Bredetzky, 1809, t. 2, s. 63 n.
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Francuzom „niewrażliwość” i ignorancję na brud256. Johann Frie-
drich Carl Grimm narzekał na brak czystości Francuzów przy 
stole. Ale także inni podróżnicy wiązali skargi na „nieznośny 
brud” bezpośrednio z charakterem mieszkańców kraju i, tak jak 
Heinrich Sander, ustawicznie dostrzegali „brzydkie dowody […] 
braku czystości u Francuzów”257. Do głosów tych przyłączył się 
także Jacob Christian Gottlieb Schaeffer, który jako lekarz był 
przede wszystkim zainteresowany stanem francuskich szpitali: 
„Przyczyną, dla której w większości szpitali tego miasta panuje 
brud, jest chyba to, że Francuzi, a przede wszystkim paryżanie, 
nie cenią zbytnio czystości. Im bardziej panowie i panie błysz-
czą w  towarzystwie, tym większe zdziwienie budzi brud i brak 
czystości w ich stroju i komnatach, kiedy się ich zaskoczy. […] 
Nawet strój mieszczańskich i prostych kobiet, których schludność 
u  nas cieszy oko, w  Paryżu jest brudny i  odrażający”258. Karl 
Friedrich von Jariges pisał, że francuski brak czystości, który 
wręcz „budzi wstręt” i graniczy ze „świństwem”, jest od dawien 
dawna znany259. Właśnie Schaeffer ujął w  sposób najbardziej 
dobitny to, co inni pisarze jedynie sugerowali. Jednocześnie przy-
pisywanie innym narodom braku czystości stanowiło element 
autoportretu, na który składały się czystość i porządek, wartości, 
na które kładziono nacisk w XVIII-wiecznym oświeceniowym 
dyskursie mieszczańskim260. Stereotypowe wyobrażenie o brud-
nym Francuzie jest stałym motywem literatury podróżniczej. 
Anton Fahne podkreślał, że miasta i  mieszkańców południa 
Francji cechuje „południowy brud” i „niedbałe włóczęgostwo”261. 
Porównując zatem oba odwiedzane kraje, można stwierdzić, że 
w  tym zakresie niemieccy obserwatorzy mieli te same uwagi 
do Francji co do Polski. Można przypuszczać, że stereotyp ten, 
charakteryzujący Francuzów i  Polaków w  ten sam negatywny 
sposób, wskazywał przede wszystkim na autoportret porządnego 
i czystego Niemca.

256 Sulzer, 1780, s. 70, 81, 93, 98, 182.
257 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 351; Grimm, 1775, t. 2, s. 80; Schopenhauer, 

1825, s. 29, 35, 38.
258 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 141 n.
259 Jariges, 1810, s. 29; Fischer, 1805, s. 93 n.; Droysen, 1802, s. 197.
260 Ordnung, 1984, s. 242, 245–248.
261 Fahne, 1835, s. 71, 184; podobnie: Mutzenbecher, 1822, s. 148 n., 254; Dev-

rient, 1840, s. 32; Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 8, t. 2, s. 210.
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Francja, podobnie jak Polska, uważana była za kraj katolicki. 
W całym badanym okresie przypisywano Francuzom takie cechy 
jak bigoteria, przesądność, fanatyczna dewocja i brak oświecenia. 
Niektórzy z niemieckich odwiedzających, jak Johann Friedrich 
Carl Grimm, uważali, że w takich opisach, odnoszących się bez-
pośrednio do katolicyzmu, ujawniają się dominujące cechy Fran-
cuzów. Widoczne oznaki religijności Francuzów zauważył m.in. 
podróżując przez Szampanię: „W prowincji tej i w Lotaryngii nie 
widziałem tylu wystawionych świętych obrazów i nie spotkałem 
się z taką nieznośną bigoterią, jak wszędzie indziej, choć moja 
gospodyni w Blamont robiła wielkie mecyje z podaniem mięsa, 
tylko dlatego że był piątek”262.

Pisząc o  wizerunku bigoteryjnego i  przesądnego Francuza, 
należy także podkreślić, kto pisał, o kim i kto był głównym adre-
satem takich opisów. W okolicach Amiens Grimm podkreślał, 
że opis ten odnosi się przede wszystkim do prostej ludności 
wiejskiej: „Trudno wręcz uwierzyć w głupotę i bigoterię tępego 
pospólstwa tej prowincji, które się ciągle żegna, kropi wodą świę-
coną i surowo przestrzega postów. Co chwila człowiek wjeżdża 
do osady, gdzie wystawiona jest cała grupka świętych w hebraj-
skich strojach, a co jakiś mieszkaniec ich zoczy, to się uniżenie 
kłania, a jak przejeżdża jakiś rodak, podróżujący paryżanin, to 
nie wie, czy nie powinien zdjąć kapelusza”263.

Wykształcony, oświecony podróżnik, jakim był lekarz z Gothy, 
odczuwał konsternację w obliczu „niewiarygodnej niewiedzy […] 
francuskiej ludności wiejskiej”, której najwidoczniej nie spo-
dziewał się zastać w ojczyźnie oświecenia: „To zaiste hańba, że 
w  kraju, gdzie ludzie wydają się dzierżawić mądrość, i  patrzą 
z góry na wszystkie narody, na barbarzyńców i chyba nawet na 
nierozumne zwierzęta, że w kraju takim są wsie, gdzie nikt nie 
potrafi  ani czytać, ani pisać, każdy jest z siebie nadzwyczaj zado-
wolony, jeżeli potrafi  na kolanach wypaplać z pamięci całą mszę 
i  skropić się wodą święconą”264. Jednak niewiedza i  przesądy 
prostego ludu nie ograniczały się wyłącznie do ludności wiejskiej, 
bo – jak pisał podróżnik – nie zatrzymywały się nawet przed 

262 Grimm, 1775, t. 1, s. 245 n., t. 2, s. 211.
263 Tamże, t. 2, s. 211.
264 Tamże, s. 27.
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bramami Paryża: „Kiedy tylko o świcie otwierane są drzwi, tłum 
ludzi wciska się do środka, aby wysłuchać mszy, a część zawsze 
klęczy. […] Chyba zrezygnuję z czołgania się po wszystkich zaka-
markach tutejszych kościołów, które skrywają nieskończenie wię-
cej bigotów niż wolnomyślicieli”265.

Dla wielu niemieckich odwiedzających, którzy w większości 
byli protestantami i uważali się za członków oświeconej warstwy 
uczonych, praktyki religijne obrządku katolickiego wydawały się 
powierzchowne i płytkie, jak zauważył Christoph Lindemann266. 
Także berliński fi lozof Johann Georg Sulzer uważał, że charak-
ter Francuzów kształtuje obrządek katolicki oraz tendencja do 
przesądów i  źle pojęta religijność: „Gdyby mieszkańcy tego 
kraju nie pragnęli tak bardzo, aby po śmierci szybko wydostać 
się z czyśćca, to zapewne połowa tutejszych duchownych umar-
łaby z głodu albo musiałaby się wyprowadzić. […] Mogę zatem 
rzec z  całą pewnością, że odnośnie do religii panuje tu duża 
niewiedza, ślepe przesądy, a brakuje serdecznej modlitwy”267.

Rewolucja, która walczyła z religią i klerem katolickim, nie 
zmieniła zewnętrznych opinii w  sposób istotny. Anton Fahne 
zastał na początku lat 30. XIX w. „wszechobecny katolicyzm”, 
który utrzymywał lud „w głębokich przesądach i skrajnej niewie-
dzy”. Uważał, że skutkiem tego „charakteru, któremu obce były 
wszelkie przemyślenia” jest „fascynacja religią” oraz „najbardziej 
niegodne poglądy na wiarę”. Z tą opinią nie był osamotniony268.

Przez popularny wizerunek bigoteryjnego, nieoświeconego, 
katolickiego Francuza często prześwituje silna identyfi kacja 
wyznaniowa podróżników z  protestantyzmem. „Protestanc-
kiemu żołądkowi” Johanna Friedricha Carla Grimma „zbrzydły 
na dobre” takie potrawy jak „wodzianka, dania mleczne, jaja 
i  ryby” podawane podczas katolickich postów269. Wyznaniowy 
portret własny odzwierciedlał się też w obszernych fragmentach 
dotyczących historii i sytuacji francuskich protestantów. Opisy 
te były znacznie bardziej pozytywne i kontrastowały z obrazem 

265 Tamże, s. 46.
266 Bödeker, 1989; Vierhaus, 1987a.
267 Sulzer, 1780, s. 194 n.
268 Fahne, 1835, s. 127, 262–270; Mutzenbecher, 1822, s. 186–191, 211, 293; 

Devrient, 1840, s. 3; Venedey, 1846, t. 1, s. 36, 137.
269 Grimm, 1775, t. 2, s. 211.
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katolickich Francuzów270. Podobnie jak topos brudu, także topos 
przesądnego, nieoświeconego katolika, niezależnie, czy chodziło 
o Francuza, czy Polaka, wyraża więcej niż tylko sposób postrze-
gania obcych i charakteru narodowego. Te negatywne wizerunki 
odzwierciedlają portret własny oświeconego, protestanckiego 
podróżnika pochodzenia mieszczańskiego.

Podróżnicy dawali wyraz swojemu specyfi cznie mieszczań-
skiemu sposobowi myślenia także w innych miejscach. W myśl 
ideału mieszczaństwa i społeczeństwa mieszczańskiego, w któ-
rym liczyły się wykształcenie, zasługi i dokonania, podróżujący 
– przede wszystkim z  okresu przed rewolucją – krytykowali 
mentalność poddańczą i  „czołobitność” ludu wobec szlachty 
i  monarchii, a  także francuskie upodobanie do „honorów” 
i „tytułów” w ramach społeczeństwa hierarchicznego podzielo-
nego na stany271. Johann Georg Sulzer wyrażał zdziwienie, że 
„prosty lud […] szanował każdego, kto nosił szpadę”272. Wielu 
odwiedzających było zaskoczonych poddańczą mentalnością 
Francuzów i ich patriotyczno-monarchistycznym nastawieniem. 
Heinrich Friedrich Storch stwierdził: „Król Francji, którego 
poddani znienawidzili, musi być potworem. Żaden inny władca 
nie może łatwiej zdobyć miłości swego ludu. Pokora Francuzów 
wobec króla rozciąga się na wszystko choćby w najbardziej odle-
gły sposób związane z monarchą”273.

Christoph Lindemann wyraził w sposób dobitny perspektywę 
niemieckich podróżników, która była całkowicie odmienna od 
francuskiej: „Jedną z głównych cech narodu francuskiego jest 
pochlebstwo i służalczość. Jeżeli dodam, że żaden lud nie wyka-
zuje tak żywej potrzeby otrzymywania honorów i poklasku, co 
Francuzi, wydaje się to prawdziwym paradoksem. A jednak tak 
jest. Francuz schlebia, aby widzieć się ponad kimś. Tutaj wychodzi 
różnica między Brytyjczykiem a Galem oraz prawdziwa szlachet-
ność duszy. Pierwszy dąży do prawdziwych zalet i rzeczywistych

270 La Roche, 1787, s. 298; Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 146 n., 176–179, t. 2, 
s. 80 n.; Venedey, 1846, t. 1, s. 36, t. 2, s. 12–23.

271 Bausinger, 1987, s. 12; Hettling, 2000, s. 319 n.
272 Sulzer, 1780, s. 192; Loen, 1752a, s. 84; Herder, 1999, s. 81 n.; Grimm, 1775, 

t. 1, s. 365, t. 2, s. 114; La Roche, 1787, s. 24, 101 n.; Volkmann, 1787–1788, t. 1, 
s. 47 n.
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zasług, a mając świadomość swej wielkości, nie przejmuje się tak 
bardzo oceną świata, nigdy nie zniża się do służalczości, bo wie, 
że prawdziwe zasługi zostaną docenione”274.

Popularny wizerunek poddańczego narodu pochodził z cza-
sów absolutystycznego ancien régime, a wraz z rewolucją uległ 
osłabieniu, aby z  czasem całkowicie zaniknąć. Jednak miał 
odpowiednik w wizerunku poddańczego, niewolniczego Polaka. 
W  przypadku Polski jednak cecha ta odgrywała większą rolę 
niż w przypadku Francji, jako że w całym badanym okresie była 
przytaczana nie tylko częściej, ale przede wszystkim stale. Mimo 
to ten stereotyp dotyczący Polaków i Francuzów można porówny-
wać pod względem strukturalnym. W obu przypadkach bowiem 
mamy do czynienia z odcięciem się od innego modelu społeczeń-
stwa i  państwa, które według współczesnych miały zasadniczy 
wpływ na charakter narodu.

W przypadku Polski odrzucano i krytykowano model repu-
blikańsko-arystokratyczny, w wyniku którego większość Polaków 
żyła w poddaństwie i „niewolnictwie”, jak mówili współcześni, 
a mieszczański stan średni nie mógł liczyć na awans społeczny ani 
rozwój. W przypadku Francji natomiast krytyka skierowana była 
przeciwko monarchii absolutystycznej, której kraj ten przez długi 
czas był wzorem. Ani pierwsze, ani drugie nie było zgodne z nie-
mieckim ideałem społeczeństwa. Christoph Lindemann pisał 
w cytowanym fragmencie, w czym według niemieckich podróżni-
ków został najlepiej zrealizowany idealny model społeczeństwa. 
Podróżnicy bowiem, będąc w większości protestantami pocho-
dzenia mieszczańskiego, upatrywali ideału mieszczańskiego 
społeczeństwa i charakteru przede wszystkim w Anglii, jako że 
ok. 1800 r. panowała powszechna anglofi lia, a Anglia stanowiła 
symbol wolności mieszczańskiej, zasług i dokonań275.

Poszczególne cechy francuskiego charakteru narodowego nie 
były wyłączenie negatywne, po części pokrywały się z cechami 
polskiego charakteru narodowego, jednak można wskazać na 
pewne różnice. W  przeciwieństwie do Polski brakuje uwag 
o skłonności Francuzów do picia. Także odnośnie do pracowitości 
i etosu pracy Francuzi zostali scharakteryzowani w zupełnie inny 

274 Lindemann, 1784, s. 64.
275 O Britannien, 1992.
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sposób276. Niezależne bowiem, czy to na wsi, czy w  miastach, 
postrzegani byli oni jako naród pracowity i robotny. Podróżnicy 
chwalili prawie jednogłośnie „pracowitość chłopa”277. Rzadko 
można znaleźć uwagi dotyczące ospałości czy lenistwa, które 
dominowały w przypadku Polski. Ta cecha Francuzów różniła się 
od innych obserwacji i doświadczeń podróżników, takich jak np. 
powszechne żebractwo. W ich oczach żebractwo było – zgodnie 
z  oświeceniową krytyką antykatolicką – wynikiem katolickiej 
pomocy ubogim, która zachęcała do lenistwa i próżniactwa278.

Wielu podróżników pisało także w sposób pozytywny o nie-
mal przysłowiowej już „francuskiej uprzejmości”. Martin Ger-
bert chwalił np. „francuską uprzejmość i przystępność”, a także 
„życzliwe nastawienie i szczerość”279. Christoph Lindemann zaś 
pisał: „Myślę, że każdy obcy, który przybywa do Paryża, musi 
przyznać francuskiemu narodowi, że bardzo się stara okazać 
wiele życzliwości i  uprzejmości”280. Francuzi uważani byli za 
żywych, pełnych dowcipu i polotu, jakby byli stworzeni do bywa-
nia w towarzystwie: „Prawie wszystkie narody tracą z biegiem lat 
żywotność niezbędną do zabawiania towarzystwa, jednak Fran-
cuz zawsze zachowuje tyle ognia, aby je ożywić”281. Jednocześnie 
często podziwiano błyskotliwy i elokwentny dowcip Francuzów: 
„Należy Francuzom przyznać […], że są narodem, który nie ma 
sobie równych pod względem wychowania i uprzejmości. Francuz 
jest stworzony do towarzystwa. Szczęśliwy klimat, umiarkowana 
dieta tworzą wesołe głowy, które lekko myślą, polotem i dow-
cipem doprawiają rozmowy i na tym polu przebijają Anglików 
i Niemców”282.

Pozytywny obraz towarzyskiego, uprzejmego Francuza miał 
jednak negatywne strony. Od wielu uwag na temat francuskiej 
uprzejmości i grzeczności, polotu i dowcipu niewiele brakowało 

276 Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 46; Fischer, 1805, s. 115; Fahne, 1835, s. 288.
277 La Roche, 1787, s. 234, 241 n., 244, 257, 259; Grimm, 1775, t. 2, s. 115, 223; 

Sulzer, 1780, s. 208; Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 48.
278 Dülmen, 1999, t. 3, s. 137–150; Carl, 2001; zob. też II.3.
279 Gerbert, 1767, s. 457; Grimm, 1775, t. 1, s. 352; Sulzer, 1780, s. 132, 172.
280 Lindemann, 1784, s. 93.
281 Willebrandt, 1769, s. 143.
282 Lindemann, 1784, s. 63; zob. też La Roche, 1787, s. 235; Volkmann, 1787–

–1788, t. 1, s. 47 n.; Storch, 1787, s. 52; Schaeffer, 1794, t. 1, s. XXVI, 26–28; Droy-
sen, 1802, s. 185.
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do zarzutu powierzchowności, braku powagi i  stałości. Marie 
Sophie von La Roche przyznawała wprawdzie Francuzom „lek-
kość myśli”, jednocześnie była jednak przekonana, że „pary-
ski duch”, który cechował większość tego narodu, „niechętnie 
[skupiał się] na sprawach poważnych”283. Drugą stroną dowcipu 
i pomysłowości były „płytkość” i „lekkomyślność”, jak zauważył 
Johann Jacob Volkmann we fragmencie o francuskim charak-
terze narodowym284.

Obraz ten funkcjonował w całym badanym okresie. Przede 
wszystkim przewijał się u podróżnych, którzy przybyli do Fran-
cji czy Paryża ze względu na zainteresowanie kulturą i nauką. 
Martin Gerbert, opat z St. Blasien, uważał „płytkość Francuzów” 
za „odrażającą”285. Francuzi mieli, według Heinricha Friedri-
cha Storcha, „tendencję do powierzchowności” i  „odrzucają 
wszystko, co wymaga dokładności. Znienawidzona jest wszelka 
praca umysłowa, wymagająca najmniejszego wysiłku”. Także inni 
opisywali sąsiadów jako „płytkich i pozbawionych głębi myśli”286.

Blisko związany z  przypisywaną Francuzom powierzchow-
nością był zarzut „arogancji”, „pychy”, „dumy” i „niewiedzy”. 
Cechy te przewijały się w całym badanym okresie287. Kryła się 
za nimi krytyka wymiany kulturowej i naukowej między oboma 
krajami, którą podróżnicy odbierali jako dość jednostronną, 
a  także krytyka dominacji kulturowej, językowej i  literackiej 
Francji ok. 1800 r.288 Podróże służyły samokształceniu i pozna-
niu francuskiej kultury i nauki z własnego doświadczenia, jed-
nak zainteresowanie to było jednostronne. Heinrich Friedrich 
Storch wyrażał krytykę, którą podzielało wielu jego rodaków, 
w  następujący sposób: „Francuzi rzadko opuszczają ojczyznę, 
aby poznać obyczaje i zwyczaje, literaturę, geniusz i wybitnych 
przedstawicieli innych narodów. Miłość do ojczyzny przywiązuje 
ich do ziemi; niewiedza powoduje, że inne narody postrzegają 
jako barbarzyńców; wierzą, że wszystkie skarby mądrości nagro-

283 La Roche, 1787, s. 80, s. 106.
284 Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 47.
285 Gerbert, 1767, s. 460; Herder, 1999, s. 85 n.; Volkmann, 1787–1788, t. 1, 

s. 47 n.; Willebrandt, 1769, s. 147.
286 Storch, 1787, s. 291; Lindemann, 1784, s. 64; Fahne, 1835, s. 45 n., 258, 262.
287 Grimm, 1775, t. 2, s. 129; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 181, 275, 319; La Roche, 

1787, s. 173; Volkmann, 1787–1788, t. 1, s. 47; Fisch, 1790, t. 1, s. VII n.
288 Fink, 1994, s. 18.
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madzone są w granicach ich królestwa. To i po co mają podró-
żować?”289 Niemieccy podróżnicy natomiast pojmowali podróże 
i wykształcenie jako bezpośrednio ze sobą związane. Stąd brak 
podróżowania u Francuzów oznaczał dla nich ignorancję i nie-
wiedzę: „Większość z nich uważa, że Wiedeń leży jakieś 30 do 40 
mil za Brukselą i wielce się dziwią, kiedy poda im się prawdziwą 
odległość, bo myślą, że Niemcy to kraj mały i nieznaczący”290.

W podobnych uwagach pobrzmiewa pewne poczucie niższo-
ści. Potwierdził to Johann Friedrich Carl Grimm następującymi 
słowy: „Najnowsze odkrycia są mniej cenione przez Francuzów, 
jeżeli dokonał ich inny naród niż oni sami”291. „Niewiedza”, 
„pogarda”, „upór” były stereotypowymi cechami przypisywa-
nymi Francuzom, które wciąż pojawiały się w  kontekście jed-
nostronności i  przepaści kulturowej w  odniesieniu do nauki, 
teatru, muzyki czy literatury292. Podróżnicy postrzegali się 
przez pryzmat wykształcenia i kultury, a francusko-niemieckie 
stosunki kulturowe odbierali jako defi cytowe i  w  sposób nie-
usprawiedliwiony jednostronne. Odcinali się zatem, zarzucając 
Francuzom ignorancję i  niewiedzę, przeciwstawiali im głębię, 
powagę i wykształcenie, czy też „dokładność i wiedzę”, jak pisał 
przykładowo Johann Gottfried Herder293. Obie strony wska-
zują na utrzymujące się, permanentne, głęboko zakorzenione 
poczucie niższości niemieckich podróżników względem Francji 
na płaszczyźnie kulturowej. Nie uległo ono zmianie także po 
publikacji De l’Allemagne autorstwa Anne Louise Germaine de 
Staël w 1813 r., które to dzieło stanowi istotny element recep-
cji niemieckiej literatury i fi lozofi i we Francji294. U  niemiec-
kich podróżników głęboko zakorzenione było poczucie, że są 
sąsiadem zbyt mało dostrzeganym, a Francuzi postrzegają ich 
jako „barbarzyńców”295. Także Eduard Devrient narzekał w tym 
samym duchu na powolną recepcję niemieckiej literatury we 

289 Storch, 1787, s. 255.
290 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 189 n.; Storch, 1787, s. 243.
291 Grimm, 1775, t. 2, s. 91.
292 Lindemann, 1784, s. 90; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 74, 319; La Roche, 1787, 

s. 37, 175, 347, 494; Fink, 1994, s. 18.
293 Herder, 1999, s. 23. O  roli wykształcenia i  kultury zob. Bollenbeck, 1996, 

rozdz. II; Kaschuba, 1995, s. 98–103; Gail, 1996, s. 196 n., 202 n.
294 Espagne, 2001; o recepcji tego dzieła zob. Haupt, 1819, s. 48.
295 Fahne, 1835, s. 128.



389

Od społeczeństwa stanowego do narodu

Francji: „Zaiste osobliwe mi się wydaje, jak powoli niemiecka 
literatura zadomawia się we Francji; oni trzymają się jeszcze 
okresów, które my już zostawiliśmy za sobą, i nadal czerpią swoje 
nowości z naszych przestarzałych dreszczowców”296.

Autodefi nicja – poprzez własną kulturę, a także jej rozprze-
strzenienie i uznanie dla niej – w porównaniu z kulturą francu-
ską odgrywała dużą rolę i  silnie oddziaływała na wyobrażenia 
o Francuzach, a także na stereotypowe cechy im przypisywane: 
ignorancję, płytkość, powierzchowność, brak powagi i wiedzy.

Wizerunek płytkiego, powierzchownego Francuza nie został 
jednak ukształtowany jedynie poprzez uważaną za jednostronną 
wymianę kulturową. Dominującą rolę w  pojmowaniu francu-
skiego charakteru narodowego odgrywała stolica. W  oczach 
współczesnych Paryż stanowił scenę, na której szybko zmieniały 
się przelotne mody. A  te uważano za kwintesencję powierz-
chowności i „pozoru”, za nienaturalne, sztuczne, a tym samym 
negatywne: „Licznych niegrzecznych Francuzów cechuje lekko-
myślność, a szczególnie niewdzięczność; marnotrawstwo ubrań 
i sprzętu domowego; jako że jest to szkodliwe, należy do tego 
odczuwać wstręt”297.

Paryż i wielkomiejskie życie metropolii nad Sekwaną też sta-
nowiły przyczynę odcinania się przez podróżników od Francuzów 
ze względu na rozpustny i często luksusowy tryb życia oraz fry-
wolny, grzeszny i lekkomyślny charakter paryżan, często przypisy-
wany w sposób uogólniający całemu narodowi. Heinrich Sander, 
nauczyciel gimnazjalny i przyrodnik, pisał w sposób negatywny, 
odgraniczając się: „Wszędzie można się natknąć na bawiący się, 
fl irtujący duch narodu. Wszędzie brudne, budzące żądzę obrazy, 
bezgraniczna lekkomyślność, bezwstydne wizerunki najgorszych 
grzechów, oprawione we wszelkie wdzięki malarstwa i rysownic-
twa, nieprzyzwoite piosenki, zbiory nieprzyzwoitych żartów, małe 
słodkie winiety z urzekającymi rysunkami i miedziorytami”298.

Paryż – określany niejednokrotnie mianem „rozpustnicy”, 
„Babilonu”, „Sodomy i Gomory” – stanowił dla podróżników 

296 Devrient, 1840, s. 64, 65 n., 74–76; Laube, 1848, s. 81 n., 92, 134.
297 Willebrandt, 1769, s. 167; Loen, 1752a, s. 92; Grimm, 1775, t. 1, s. 365, t. 2, 

s. 23, 99, 115; Lindemann, 1784, s. 84; Sander, 1783–1784, t. 1, s. 103, 181.
298 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 38; Willebrandt, 1769, s. 142, 167; Herder, 1999, 

s. 85 n.; Grimm, 1775, t. 2, s. 23.
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kwintesencję francuskiego uzależnienia od hazardu, prostytucji 
i niestałości299. Według Jacoba Schaeffera nieuniknionym skut-
kiem życia między „odurzeniem a rozrywką” były „lekkomyślność 
i  tendencja do różnorodnych zabaw”300. „Wybryki i  grzechy” 
stanowiły według Heinricha Sandera część charakteru i „dzie-
dzictwa narodu”. Brakowało natomiast „głębi myśli”, „powścią-
gliwości” oraz „męskiej powagi”. Dla Sandera, który pochodził 
z raczej spokojnego Karlsruhe, życie stolicy stanowiło kwintesen-
cję „najbardziej ohydnej niemoralności i najbardziej haniebny 
pomnik obyczajowej nędzy narodu”301.

Od przypisywanych Francuzom negatywnych cech przewijają-
cych się w postaci stereotypowej w całym badanym okresie, takich 
jak brud, poddańczość, bigoteria, lekkomyślność, powierzchow-
ność, luksus czy frywolność, odwiedzający odcinali się w  spo-
sób świadomy. Wyjątek od reguły stanowili jedynie „dobrzy” 
Francuzi, to znaczy domy mieszczańskie i cnotliwe rodziny, co 
podkreślała Sophie von La Roche302. W  przypisywanych fran-
cuskiemu charakterowi narodowemu cechach odzwierciedlają 
się różne cechy autoportretu niemieckich podróżników, w wielu 
przypadkach w sposób pośredni, w niektórych jednak bezpośred-
nio w celu zdystansowania się. I tak, Jacob Schaeffer pisał: „My 
Niemcy jesteśmy zaiste głupcami, że chcemy naśladować tak 
lekkomyślny naród i staramy się pozyskać jego poklask – naród, 
który tak naprawdę nami gardzi, który bijemy na dokładność, 
prawość, życzliwość, serdeczność i zacność. Naturalnym skutkiem 
będzie, że dążąc do francuskiego oryginału, będziemy musieli 
zatracić wszystkie te cechy. Jakże przygnębiająca jest ta myśl dla 
każdego Niemca”303.

W  tych dychotomicznych opisach często przeciwstawiano 
lekkomyślność, nierozsądek, a później też rewolucję i przemoc 
– rozsądkowi, roztropności i reformie. Jak pisał Anton Fahne: 

299 Devrient, 1840, s. 271; Gutzkow, 1842, t. 1, s. 57; Hahn-Hahn, 1842, t. 2, 
s. 180; Laube, 1848, s. 210; Grimm, 1775, t. 2, s. 108; Willebrandt, 1769, s. 154.

300 Schaeffer, 1794, t. 1, s. 194; nt. ambiwalentnego współczesnego wizerunku 
Paryża zob. też. Jüttner, 1981.

301 Sander, 1783–1784, t. 1, s. 136, 330, 334; Grimm, 1775, t. 2, s. 106–108; 
Storch, 1787, s. 133; Lindemann, 1784, s. 94; La Roche, 1787, s. 78, 101, 145; Schae-
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„Francja, kraj źle pojętej religii i  scena politycznego fanaty-
zmu, wychowany w duchu sprzeciwu i mdłego gadulstwa, zbyt-
nio ulega pompie i niestrawności. […] Przemoc spowodowana 
butą, nieoczekiwane sukcesy stworzyły surowe materiały budow-
lane, które czekają jeszcze na swoje przeznaczenie. […] Inaczej 
sprawa wygląda w Niemczech. Tutaj wystarczy impuls, aby rozum 
i rozsądek starały się na tak stworzonym fundamencie postawić 
solidny budynek”304.

Bezpośrednie czy pośrednie przeciwstawienie rozsądku nie-
rozsądkowi, umiarkowania ekstremum, a racjonalności jej bra-
kowi odgrywało istotną rolę. Takie binarne przeciwstawne pary, 
które miały eksponować domniemane zbiorowe cechy charak-
teru, służyły do odcięcia się od obu sąsiadów, zarówno Francji, 
jak i Polski.

„Bohaterstwo”, „umiłowanie wolności” 
i „barbarzyńcy”

Wymienione wyżej cechy, wraz z takimi jak lenistwo, pijań-
stwo, nieporządek i  zabobon, używane dla scharakteryzowa-
nia narodu polskiego, pojawiają się w  literaturze podróżniczej 
w całym badanym okresie. Można je uznać za niezmienny opis 
polskiego charakteru narodowego. Poza tymi ciągle wymienia-
nymi cechami pojawiają się też inne, uwarunkowane koniunk-
turą. Dotyczy to dwóch okresów, lat 90. XVIII i początku lat 30. 
XIX w. W obu tych okresach pojawia się cały szereg określeń 
odbiegających od zazwyczaj krytycznego obrazu. Po wydarze-
niach politycznych zaistniałych w  obu okresach, które wów-
czas się rozegrały – ogłoszeniu Konstytucji 3 maja, powstaniu 
kościuszkowskim i wreszcie listopadowym – pojawiły się w lite-
raturze podróżniczej zdecydowanie pozytywne opisy charakteru 
narodowego, które prezentowały przerysowany, wyidealizowany 
obraz szlachetnego, odważnego i  miłującego wolność Polaka. 
„W  piękne ciało naród ten tchnął lekkiego, rozbudzonego 
ducha, łączącego dowcip z wdziękiem. Naród ten posiada dobry, 
nadzwyczaj praktyczny zmysł, wiele umiejętności przyswajania 
wiedzy i  sztuki, bystrość i – nade wszystko – dwa wysoce roz-

304 Fahne, 1835, s. 43–45, 130, 259.
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winięte przymioty: zaradnego i niespożytego ducha oraz talent 
elokwencji”305.

Biester nadmieniał co prawda, że Polacy uchodzą za „lek-
komyślnych” i  działają „bez ściśle ustalonych zasad”, ale był 
przekonany, występując tu w roli publicysty i człowieka oświe-
cenia, że usunąwszy „błędną konstytucję”, stworzą dużo „lepsze 
zasady” w  swym „moralnym postępowaniu”306. Również inni 
odwiedzający Polskę wyrażali przekonanie, że po zniesieniu sta-
rej konstytucji szlacheckiej Rzeczypospolitej i po wprowadzeniu 
Konstytucji 3 maja, stan i charakter narodu zmieni się na lepsze 
albo też powstanie naród obejmujący wszystkie klasy i stany kie-
rujące się poczuciem patriotyzmu307.

Johann Joseph Kausch nie ukrywał swego polonofi lskiego 
nastawienia. Co prawda wymieniał – jak wielu innych – cały 
szereg negatywnych cech, wśród nich pijaństwo, nieobyczajność, 
pogoń za tytułami, namiętność do zabaw i  gier, które odno-
sił głównie do drobnej i średniej szlachty, ale tym negatywnym 
cechom przeciwstawiał też wiele pozytywnych. Zaliczały się do 
nich „gościnność”, „umiłowanie ojczyzny”, „godność” i „maje-
statyczność” w sposobie bycia szlachty, „honor”, „cnota” i „oby-
czajność” chłopa. Polak okazywał „grację” i „godność” podczas 
tańczenia tradycyjnego poloneza. Kausch kończył wyznaniem: 
„Szanuję ten naród z całego serca”308.

Wczesne lata 30. XIX w. przyniosły pod wpływem atmosfery, 
która zaowocowała niebawem wydarzeniami Wiosny Ludów, 
oraz szeroko rozpowszechnionej sympatii dla powstania listo-
padowego jeszcze raz podobne idealizowane charakterystyki 
Polaków. Harro Harring podkreślał co prawda swą „bezstronną” 
postawę wobec „wad i błędów Polaków”, ale mimo tego zastrze-
żenia nie udało mu się ukryć podziwu dla Polaków. Chwalił ich 
„dumę narodową”, którą żywią wszyscy od „księcia po żebraka”, 
„odwagę” i „zdecydowanie” Polaków, „gotowych przelać krew 
i oddać życie za konstytucyjną wolność”309. Karl Gustav Helbig, 

305 Biester, 1791–1793, t. 19, s. 602 n.
306 Tamże.
307 Polnische Insurrektionskrieg, 1797, s. 7.
308 Kausch, 1793, t. 1, s. 92, zob. też s. 66, 83 n., 88, 93, 103, 107, 124, 145 n.; 

o Kauschu zob. Koziełek, 1990a.
309 Harring, 1831a, s. 116–118; zob. też Harring, 1831b, s. 170 n., 233–235.
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przebywający w  Polsce przez dłuższy czas przed powstaniem 
1830 r., podziwiał „rozwój wszelkich intelektualnych i moralnych 
sił narodu” i  jego liberalne nastawienie. Gloryfi kując, Helbig, 
drezdeński profesor, pisał z zachwytem o „pięknym języku Sar-
matów” rozbrzmiewającym „od nizin nad Dźwiną, po szczyty 
Karpat, od brzegów Dniestru po zakola Warty”310. Inni wspomi-
nali w obliczu wydarzeń 1830 r. „pełną chwały przeszłość” Polski 
i podkreślali „bohaterstwo” i „odwagę” Polaków w ich dążeniu 
do niepodległości311.

Naród, patriotyzm i  duma narodowa stawiane były przez 
krótki czas w pozytywnym świetle. Działo się to w chwili, kiedy 
intensyfi kował się wewnątrzniemiecki dyskurs na temat narodu, 
osiągając swe pierwsze apogeum podczas Hambacher Fest312. 
Polska walka o  narodową niepodległość stawiana była przez 
krótki czas, w  pewnej mierze koniunkturalnie, w  nadzwyczaj 
pozytywnym świetle. Duma narodowa i patriotyzm tak Polaków, 
jak i Francuzów, oceniane zwykle negatywnie, uchodziły w obli-
czu wewnątrzniemieckiej kwestii narodowej oraz poszukiwania 
tożsamości narodu i  narodowości za zjawiska zdecydowanie 
pozytywne. Jednak im głębsze stawało się myślenie o narodzie 
niemieckim, tym silniej pojawiała się kwestia granic narodu. Już 
krótko po 1831 r. obraz Polski zmienił się. Sympatia dla narodo-
wej niepodległości Polski bardzo szybko ustąpiła miejsca naro-
dowej rywalizacji i pojawił się problem mniejszości narodowej, 
o czym będzie jeszcze mowa dalej.

Podobny, przynajmniej do pewnego stopnia, proces dokonał 
się w odniesieniu do Francuzów. Na początku rewolucji francu-
skiej, to znaczy w jej konstytucjonalno-liberalnej fazie od 1789 
do 1791 r., którą podróżujący wówczas do Francji witali z nie-
ukrywanym zadowoleniem, w  literaturze podróżniczej odnaj-
dujemy równie pozytywne, w części idealizująco przerysowane, 
przewartościowania francuskiego charakteru narodowego, tak 
jak to wystąpiło w przypadku Kauscha i Biestera w stosunku do 

310 Helbig, 1831, s. 14, 26, 46.
311 Hundt-Radowski, 1831, t. 2, s. 1 n.; Mundt, 1838–1839, t. 1, s. 135 n., 146, 

153, 164–166. Na temat obrazu Polski ok. 1830/1831 r. zob. Seepel, 1967, s. 86–103; 
Kocój, 1970; Galos, 1978; Whiton, 1981, s. 57–87; Hofman, 1993; Kocój, 1982; 
Jaroszewski, 1992.

312 Dann, 1996, s. 105–111.
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Polski. Obserwatorzy byli całkowicie przekonani, że rewolucja 
może być rodzajem katharsis, mogącym „poprawić moralność 
i obyczaje”, a nawet spowodować „przeobrażenie i oczyszczenie” 
charakteru narodowego313.

Na krótko, w  obliczu politycznego kontekstu, zanikły spo-
łeczne toposy i dworskie komponenty francuskiego charakteru 
narodowego. Joachim Heinrich Campe pisał np.: „Wszystko 
dobre, piękne i szczęśliwe, co zawierał w sobie francuski cha-
rakter narodowy – pogodne i wesołe usposobienie, żywe działa-
nie, subtelne wyczucie dobrobytu, dowcip, uprzejmość, grzecz-
ność i uczynność – pozostało, osiągnęło wyższy stopień i zostało 
uszlachetnione. Lekkomyślność, głupota i pycha zdają się, choć 
może nie na zawsze, ale przynajmniej teraz całkowicie rozmyte 
i nieobecne”314.

Konrad Engelbert Oelsner dostrzegał we „francuskim cha-
rakterze energię i wzniosłość”315, a Gerhard Anton von Halem 
pisał: „Stwarzać pozory, zamiast być, było dotąd francuskim 
duchem. Ich oddawanie się manierom bycia stało się sposobem 
na życie. Niewolnictwem powinno się rzec [...]. Teraz nastąpiło 
przejście od pozoru do bycia, a zysk dla Francji mogą podważać 
jedynie niewolnicy”316.

Jednak okres przypisywania Francuzom pozytywnych cech, 
w  którym stawali się oni przedstawicielami cnót i  obyczajno-
ści, trwał krótko. Wraz nadejściem czasów terroru i przejęciem 
rewolucji przez lud, nastąpiła szybka przemiana i proces odarcia 
ze złudzeń. Campe, który krótko po przybyciu do Paryża, latem 
1789 r., widział we Francuzach „bohaterów spartańskich”, ostrze-
gał nieco później przed „zdziczeniem charakteru narodowego”, 
jeśli rewolucja i „pogłębiający się nieład” będą trwały dłużej317. 
Jakob Heinrich Meister stawiał natomiast retoryczne pytanie, czy 
tak krótkotrwały proces i polityczny przełom jak rewolucja może 
w ogóle zmienić „charakter jakiegokolwiek narodu” i sam na to 
pytanie odpowiedział: „Czyż jakikolwiek charakter narodowy 

313 Oelsner, 1797–1799, t. 1, s. 108 n.; Campe, 1977, s. 18; podobnie wypowiadali 
się Georg Forster i Joseph Görres; zob. Holl, 2000, s. 233–238.

314 Campe, 1977, s. 18.
315 Oelsner, 1797–1799, t. 1, s. 107.
316 Halem, 1791, s. 186. 
317 Campe, 1977, s. 101.
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może lepiej oprzeć się żądzom władzy i wstrząsom przemocy, 
jak ten, którego siła polega na elastyczności, która w tym samym 
momencie czyni go tak lekkomyślnym, tak niewzruszonym, ale 
i też tak zmiennym”318.

Szybko powróciły stare wzorce i charakterystyki. Do trady-
cyjnych stanowych zarzutów powrócili jako pierwsi przeciwnicy 
rewolucji. Wkrótce przyłączyli się do nich wcześniejsi jej zwolen-
nicy. Przy czym po raz pierwszy głównie stanowe toposy z okresu 
przedrewolucyjnego nabrały silniejszej niż dotąd konotacji naro-
dowej319. Tradycyjne wzorce – jak lekkomyślność, brak rozsądku, 
powierzchowność i  niestałość – zamieniły się w  skłonność do 
skrajności i ekscesów. Bardzo szybko „bohaterowie” Campego 
i cnotliwa obyczajowość zamieniły się we „francuski fanatyzm 
i zepsucie”, jak relacjonował w grudniu 1792 r. Johann Georg 
Kerner320. Dla zagorzałego przeciwnika rewolucji Friedricha 
Christiana Laukharda była ona powrotem do „czasów barba-
rzyństwa”. Inny jej przeciwnik, Karl Friedrich von Jariges kon-
statował zdziczenie obyczajów spowodowane rewolucją, określa-
jąc ją jako „graniczącą z brutalnością ordynarność i ordynarne, 
odpychające zachowanie”321. W  opozycji do tych skrajności, 
„barbarzyństwa” i  „ordynarności” stały, jak w  czasach przed-
rewolucyjnych, rozsądek i zrównoważenie w obrazie własnym.

Inaczej niż w odniesieniu do Polaków, którzy w świetle wyda-
rzeń z lat 1830–1831 uchodzili za cnotliwych bohaterów wolno-
ści, nie nastąpiła tego rodzaju pozytywna przemiana w obliczu 
rewolucji lipcowej. Euforia i  „bohaterowie spartańscy” z  lat 
1789–1791 nie powrócili już w  1830 r. Nawet tak pozytywnie 
nastawiony do wydarzeń w Paryżu obserwator jak Carl Ludwig 
Börne krytycznie spoglądał na domniemane cechy charakteru 
Francuzów, którym przypisywał m.in. „lekkomyślność” i „arysto-
kratycznego ducha”322. Po odarciu ze złudzeń rewolucji francu-
skiej w 1789 r. we Francji nie pojawiła się po raz drugi żadna fala 

318 Meister, 1798, s. 111.
319 Grosser, 1989, s. 438 n.; Holl, 2000, s. 252–255.
320 Kerner, 1978, s. 400 n.; Kerner, 1797–1798, t. 1, s. 76, 155; Peitsch, 1989, 

s. 314. 
321 Laukhard, 1794, s. 52; Jariges, 1810, s. 33; zob. też Lenz, 1800–1801, t. 2, 

s. 602; Campe, 1804, s. 141.
322 Börne, 1832–1834, t. 1, s. 33, 53; podobnie: Heine, Französische zustände 

(1832), w: Heine, 2002, s. 95, s. 137; Raumer, 1831, t. 1, s. 88 n.
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myślenia, że rewolucja mogłaby poprawić moralność i obyczaje. 
Wprost przeciwnie. Francja i Francuzi stali się w oczach Antona 
Fahnego „krajem bezbożności i areną politycznego fanatyzmu”, 
któremu przeciwstawiał rdzennie niemieckie cechy, „rozum 
i rozsądek”323. Co po polskiej stronie było pozytywnie łączone 
z pojęciem wolności, przypisywano negatywnie Francuzom jako 
misjonarskim „kapłanom wolności”: „Oto stoi naród, jest najbar-
dziej niewykształconym, lubieżnym, porywczym, jaki kiedykol-
wiek połączył się w jednym języku. Był niegdyś dość silny, żeby 
narzucić połowie Europy swe prawa, żeby zawlec wszędzie swe 
obyczaje urągające naszym cnotom i żeby zepsuć narody aż po 
ich język. I to nazywał życiem w wolności, umiłowaniem wolno-
ści, życzliwością wobec innych i ich oświecaniem”324.

Również w  stereotypowych ocenach domniemanych cech 
narodowych, uwarunkowanych bardziej koniunkturalnie, tak 
społeczno-politycznie, jak i  rewolucyjnie, odzwierciedla się 
postawa niemieckich podróżnych. Wolność w rozumieniu naro-
dowym i w kontekście polskiej walki o niepodległość i własnego 
poszukiwania narodu oraz narodowej jedności około 1830 r. 
miała pozytywną konotację. Polityczną i społeczną wolność, która 
musiała – jak we Francji – zostać osiągnięta siłą, uznawano za 
wartą wysiłku. Kiedy jednak, tak jak podczas wojen rewolucyj-
nych, stała się niejako misyjnie eksportowaną przemocą, była 
obarczona negatywnymi ocenami. 

„Złodziejscy Polacy”. Od sąsiedztwa 
do narodowej mniejszości i kolonii

Obie fazy szeroko rozpowszechnionego podziwu dla Polaków 
w  latach 90. XVIII w. i przede wszystkim w pierwszych latach 
po 1830 r., które występują nie tylko w literaturze podróżniczej, 
lecz także w ówczesnych czasopismach, liryce i sposobie przed-
stawiania historii Polski, trwały niedługo. Zaraz po zdławieniu 
powstania listopadowego opisy podróżnicze ukazują gwałtowną 
zmianę obrazu Polski. Dyskurs nad charakterem narodowym 
i kwestią narodu zmienił się w odniesieniu do Polski w bardzo 

323 Fahne, 1835, s. 42 n., 45.
324 Tamże, s. 199.
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krótkim czasie. Pierwsze ukazały się oceny na temat Polaków, 
które były wyraźnie bardziej negatywne niż krytyczne uwagi ludzi 
oświecenia, uzasadniających swe charakterystyki i z reguły nie-
wykluczających zmian w polskim charakterze narodowym.

Po 1830 r. zaczęły pojawiać się coraz częściej bezpośrednie 
negatywne wypowiedzi, które odnosiły się do niezmiennego, 
dominującego charakteru Polaków. Już w relacji Albrechta von 
Sydowa powstałej na podstawie podróży w 1827 r., a opubliko-
wanej w 1830 r., zauważalna jest owa przemiana. Ten z zasady 
bardzo trzeźwo, naukowo-systematycznie opisujący autor, intere-
sujący się przede wszystkim przyrodą i geologią Karpat, oceniał 
Polaków jako „zdegenerowany ród”: „Bez siły fi zycznej i charak-
teru chodzą na czworaka przed bogatymi i wytwornymi, wobec 
biednych i tych, wobec których wydaje im się, że mają przewagę, 
są ordynarni i zaczepni, a wobec obcych w najwyższym stopniu 
nieprzyjemni”325. W ogólności – jak pisał – Polacy są „głupi i nie-
ufni, [...] krnąbrni i pieniaccy. Natomiast gdy chodzi o ich korzyść, 
są cwani i podstępni”326. Przedstawił obraz Polaków, który jest 
jeszcze bardziej negatywny niż ludności żydowskiej, dotychczas 
opisywanej w  większości relacji wyraźnie deprecjonująco327.

Tego rodzaju zwrot, w którym Polacy – w miejsce Żydów – 
stają się tymi negatywnymi innymi i narodowym obrazem wroga, 
pojawił się kilka lat później w opisach geografa i bardzo wówczas 
poczytnego pisarza-podróżnika Johanna Georga Kohla: „Żyd 
jest brudny, Polak też i nic sobie z tego nie robi. Żyd jest cier-
pliwy i łagodny, Polak natomiast pewny siebie i rozrzutny, nikt 
nie wie lepiej jak Żyd, jak z takich cech wyciągać korzyści. Polak 
nie potrafi  liczyć, Żyd potrafi  doskonale, Polak żyje z dnia na 
dzień i w nieszczęściu nie wie, jak z niego wyjść, Żyd się zastana-
wia, rozważa każdy krok i wie w każdym przypadku jak i którędy 
droga. Polak jest dumny i zarozumiały, Żyd pokorny, Polak lęka 
się każdego interesu, Żyd nie lęka się żadnej pracy ani starań”328.

Inni podróżni z  pierwszych lat po 1830 r., jak Johann 
Daniel Ferdinand Neigebaur, opisywali Polaków gremialnie 
jako „niesfornych i  nieposłusznych” i  „w  najwyższej mierze 

325 Sydow, 1830, s. 323 n.
326 Tamże, s. 324.
327 Zob. II.3., II.4.
328 Kohl, 1841, t. 3, s. 120.
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złodziejskich”329. Również August von Behr nie ukrywał swej 
niechęci wobec Polaków. Już na dawnej śląsko-polskiej granicy 
zauważył „polskie niechlujstwo”, które odnosiło się do języka, 
ubioru, obyczaju i budowania domów przez „Słowian”: „Coraz 
gorzej wyglądające chaty chłopskie z  gliny i  gnijącej słomy, 
powalane sadzą, wszechobecny brud, robactwo w mieszkaniach, 
poddańcza uniżoność wobec wyższych stanów, która wyraża się 
głębokimi pokłonami, całowaniem w surdut i rękawy, daleka od 
wyniosłej dumy stanu chłopskiego w północnych Niemczech, ale 
też dalekie od niemieckiej pracowitości snucie się z leniwą indo-
lencją, niedbanie o jutro, zadowalanie się najpodlejszą strawą [...] 
to wszystko przemawia za pokrewieństwem z Polską, z polskim 
charakterem narodowym, z polskim plemieniem narodowym”330.

Taki uogólniony, negatywny obraz towarzyszył podróżnym 
przemierzającym różne regiony Polski. Dla Behra polnische 
Wirtschaft była tyleż przysłowiowa co trafna w odniesieniu do 
Polaków, których postrzegał jako beznadziejnie „pogrążonych 
w brudzie i obżarstwie, i opilstwie”331.

Takie oceny różniły się jakościowo od oświeceniowego dys-
kursu na temat ducha i  charakteru narodowego, w  którym 
domniemane cechy danego narodu stawiane były w  relacji 
z innymi czynnikami. Należały do nich wpływy klimatyczne lub 
też ustrój kraju. Jednak krytyka i  rozliczne negatywne opisy 
nie wykluczały możliwości pozytywnego rozwoju i  przemian. 
Zmieniło się to po nieudanym powstaniu 1830 r. Oceny cha-
rakteru narodowego stawały się coraz bardziej uogólnione. Nie 
różnicowano już według warstw społecznych, jak to miało miej-
sce ok. 1800 r. Coraz bardziej zanikały też regionalne różnice 
w charakterze Polaków, które były obecne w relacjach jeszcze 
do początku XIX w.332

W odniesieniu do Francji sytuacja wyglądała inaczej. W całym 
badanym okresie podróżni bardzo często rozróżniali między 
charakterami poszczególnych prowincji, wskazując, w  jakim 
stopniu dany charakter regionalny odbiegał od cech ogólno-

329 Neigebaur, 1839, s. 60.
330 Behr, 1834, s. 24.
331 Tamże, s. 42, 74 n.
332 Gottlieb, 1799, s. 7; Baczko, 1800, t. 2, s. 19 n.
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narodowych333. Ponadto liczne kontakty i  związki niemieckich 
podróżnych ze środowiskiem paryskich uczonych, literatów, arty-
stów sprawiały, że obraz nie był ani uogólniony, ani jednolity.

Tego rodzaju zróżnicowanie odcieniowe w  obrazie obcych 
przestało istnieć w  stosunku do Polaków w  pierwszych latach 
po 1830 r. Jego miejsce zajęła wyraźna homogenizacja obrazu. 
Publiczny dyskurs wobec Polski, w którym literatura podróżnicza 
miała znaczny udział, uległ w  połowie XIX w. wyraźnej prze-
mianie. A to oznacza istotną różnicę w porównaniu z Francją. 
W literaturze podróżniczej o Francji nie występują tak agresywne 
i moralnie deprecjonujące domniemania, które czasem nawet 
wykluczają z człowieczeństwa, jak w przypadku Polski. Dyskurs 
w odniesieniu do Polski nabierał cech dyskursu kolonialnego. 
Jak wykazały badania nad różnymi kontekstami kolonialnymi, 
opiera się on na tendencyjnym i  niepodlegającym zmianie 
charakteryzowaniu, które przypisuje temu skolonizowanemu 
„innemu” nędzę, niezmienne zacofanie, chorobę, zabobon lub 
barbarzyńskie obyczaje, które mogą być naprawione jedynie 
przez zewnętrzną interwencję334.

Jeżeli przez kolonię rozumieć „zdobycie i  kontrolowanie 
terytoriów i dóbr innych ludów”335, to odpowiada to stosunkom 
niemiecko-polskim po zdławieniu powstania listopadowego. 
Rozbiory miały co prawda miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, 
ale kwestia narodu, która nieuchronnie związana była z kolej-
nymi pytaniami o narodową przynależność i terytorium, pojawiła 
się dopiero teraz. Po krótkim okresie sympatii do sąsiada, którą 
odzwierciedlają w  relacjach podróżniczych opisy ich heroicz-
nych czynów, Polacy, w  swej walce o narodową niepodległość 
stawiający jednocześnie pytanie o granicę narodu niemieckiego, 
zamienili się bardzo szybko z fetowanych podczas Hambacher 
Fest prekursorów idei wolności w narodową mniejszość w nie-
mieckiej kolonii na polskiej ziemi. Wobec tego coraz silniej 
zaznaczające się negatywne opisy polskiego charakteru narodo-
wego można interpretować w kontekście rozwoju nacjonalizmu

333 Fürst, 1739, s. 303; Grimm, 1775, t. 1, s. 249 n.; La Roche, 1787, s. 246, 265, 
269; Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 45; Venedey, 1846, t. 1, s. 350.

334 Said, 1995, s. 100; Spurr, 1993, s. 77; Mills, 1999, s. 106–118; nt. kolonialnego 
sposobu myślenia w Niemczech w XIX w. zob. Zantop, 1999, s. 17.

335 Loomba, 2000, s. 2; Zantop, 1999, s. 19.
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i  kolonizacji. Kristin Kopp opisuje to zjawisko na podstawie 
tekstów literackich następująco: „Wschodnie tereny stały się 
koloniami w wyniku mającego miejsce w latach 40. XIX w. pro-
cesu odrodzenia się dyskursu”336. Wobec czego do stosunków 
niemiecko-polskich odnieść można to, co Susanne M. Zantop 
zauważyła w niemieckim dyskursie kolonialnym na temat Ame-
ryki Południowej, dotyczącym tego samego czasu: „W  przeci-
wieństwie do Saida uważam, że właśnie brak własnych kolonii 
wzmocnił wolę terytorialnej ekspansji, a prawo do kolonii stało 
się w myśleniu wielu Niemców obsesją”337.

Relacje podróżnicze z  lat 30. i  40. XIX w., wyznaczające 
przełom w niemieckim obrazie Polski, wskazują, że rozwój sto-
sunków niemiecko-polskich następował pod znakiem aspektów 
narodowych i forsowanej germanizacji ziem polskich. W czaso-
piśmie „Die Grenzboten”, w którym publikowane były w latach 
50. XIX w. różne opisy Polski i teksty podróżnicze, można było 
przeczytać o obowiązku Niemców „ratowania przed nędzą pusto-
szącej gospodarki wszystkiego co możliwe z życia niemieckiego, 
które zakorzeniło się w  Polsce, gdyż w  istocie Polaków jest 
wszystko to, co utrudnia rozwój zdrowej gospodarki narodo-
wej”338. Po raz pierwszy mowa była o „walce” między Niemcami 
i Słowianami, w której bez ogródek chodziło o kwestię kultural-
nej dominacji i terytorialnej przynależności. „Uczynimy ich kraj 
niemieckim”, głoszono w  „Die Grenzboten” w  1861 r. Nieco 
dalej można przeczytać zdanie: „Zajmowanie polskiej ziemi nie 
jest dla naszej przyjemności, zmusił nas do niego instynkt samo-
zachowawczy”339.

Jednym z wydawców czasopisma był od 1848 r. Gustav Freytag. 
W jego powieści Soll und Haben z 1855 r. główny bohater, Anton 
Wohlfahrt – nazwisko ma symboliczną wymowę340 – uosabia

336 Kopp, 2001, s. 8.
337 Zantop, 1999, s. 17.
338 „Die Grenzboten” 4, 1861, s. 84 n. Zob. Spurr, 1993, s. 77, który w kontek-

ście brytyjskiego i  francuskiego kolonializmu wskazuje na ten sam dyskursywny 
wzorzec.

339 „Die Grenzboten” 4, 1861, s. 82; zob. też „Die Grenzboten” 2, 1851, 
s. 81, 89.

340 Wohlfahrt oznacza dobrobyt w  rozumieniu społecznym. Gustav Freytag 
(1816–1895) pochodził ze Śląska. Jego powieść Soll und Haben, przesycona wąt-
kami antypolskimi i antyżydowskimi, będąca jednocześnie apologią pruskiego ka-
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niemieckie, mieszczańskie wartości, które są przeciwstawiane 
negatywnemu charakterowi narodowemu Polaków. Ten nega-
tywny „inny” legitymizował rolę kolonialnego zdobywcy, a  za 
takiego właśnie uważał się bohater Freytaga: „Nie bacząc na to, 
jaki interes mnie tu przywiódł, stoję tu jako jeden ze zdobywców, 
którzy w imię wolnej pracy ludzkiej kultury odebrali władzę nad 
tą ziemią słabszej rasie. My i Słowianie to stara walka. I z dumą 
czujemy: po naszej stronie jest oświata, chęć pracy, kredyt”341.

Autorzy relacji podróżniczych z ok. 1840 r. nie posuwali się 
tak daleko jak Freytag i nie mówili o „rasie” czy „panowaniu”, 
ale faktem jest, że wyraźnie zaznaczała się w  ich opisach ten-
dencja w kierunku zdobywania, kolonizacji i nacjonalizacji. Tak 
więc teksty podróżnicze miały swój udział w kreowaniu, coraz 
bardziej negatywnego, obrazu charakteru narodowego Polaków. 
Deprecjonujące przeświadczenia wspierały, chcąc nie chcąc, legi-
tymizację ostatecznego zawładnięcia polskimi ziemiami poprzez 
politykę germanizacji, która zaznaczyła się w  erze Flottwella 
w latach 30.342

Interpretacja występowania po 1831 r. niemal bez wyjątku 
negatywnego opisu Polaków jako rodzaju dyskursu kolonial-
nego, w którym konstrukcja national selves and colonial others 
jest nierozdzielna, rzuca cień na pozytywną konotację pojęcia 
„mieszczańskiej podróży edukacyjnej”343. Podróżnik Johann 
Georg Kohl, którego opisy Polaków z ok. 1840 mają miejscami 
wręcz drastycznie negatywną formę, zaliczał się ze społecznego, 
zawodowego i kulturalnego punktu widzenia do zdecydowanie 
mieszczańskiej, wykształconej i literacko aktywnej warstwy spo-
łecznej. Jednak jego relacje, jak też innych autorów, odbiegały 
od ideału podróży edukacyjnej, która miała przekazywać czy-
telnikom wiedzę i  informację. Ideał ten przestał obowiązywać 
w odniesieniu do Polski w połowie stulecia. Na tym też polega 
istotna różnica w  patrzeniu na obu sąsiadów. Ów rozbieżny 
rozwój postrzegania Francji i  Polski, który do tego momentu 
przebiegał w wielu dziedzinach podobnymi i równoległymi ścież-

pitalizmu, uważana była przez współczesnych za arcydzieło literatury niemieckiej 
(przyp. tłum).

341 Freytag, 1855, t. 2, s. 155; zob. też Zantop, 1999, s. 15.
342 Chwalba, 2000, s. 183; Broszat, 1963, s. 75.
343 Wolbring, 1996.
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kami i  porównując różne dziedziny, wykazywał więcej podo-
bieństw niż różnic, jest decydujący dla rozpadu obrazu obcych 
na dwa typy.

My, rozsądny naród – co łączy innych

Na zakończenie warto postawić pytanie o ocenę tak licznych 
podobnych opisów w odniesieniu do charakterów narodowych 
obydwu sąsiadów. Johann Wilhelm Möller napisał we wstępie do 
swej relacji, że nie zamierza dalej powracać do kwestii „charak-
teru Polaków”, dodał jednak, że „ogólnie rzecz biorąc charakter 
Polaków jest zbliżony do charakteru Francuzów”344. Wypowiedź 
ta nie była przypadkowa, jeśli prześledzi się różne podobieństwa, 
zwłaszcza w odniesieniu do negatywnych cech, które niemieccy 
podróżni przypisywali Francuzom i Polakom.

Ta krótka i  raczej marginesowa uwaga Möllera na temat 
podobieństwa polskiego i francuskiego charakteru narodowego 
nie była ani przypadkowa, ani odosobniona, gdyż również inni 
podróżni, jak np. Karl Gustav Helbig, wyciągali taki sam wniosek 
z porównania charakterów narodowych obu nacji. Możliwe było 
to w  zakresie czystości i  porządku, do czego, jak pisał Harro 
Harring, oba narody nie były przywiązane. Ale też inne cechy, 
jak „narzucająca się lekkomyślność, żądza błyszczenia [...], nie-
sprawiedliwość w ocenie innych narodów i przecenianie wszyst-
kiego co polskie” widoczne były również – w oczach niemieckich 
podróżnych – u Francuzów345. Polacy nieprzypadkowo uchodzili 
za „Francuzów Północy”346.

Innymi, często wymienianymi określeniami, które dotyczyły 
obu narodów, był przesadny patriotyzm i miłość ojczyzny, umi-
łowanie luksusu i rozrzutność oraz nierozsądne, hulaszcze i fry-
wolne prowadzenie się. Do tej wyliczanki negatywnych przy-
miotów dochodziła jeszcze powtarzająca się krytyka zbytniego 
zapatrzenia się polskiej szlachty na francuskie obyczaje, mody 
i wpływy347. Joachim Schulz stwierdzał, że „polski wielki świat” 

344 Möller, 1802, s. XV.
345 Helbig, 1831, s. 12; Harring, 1831a, s. 116 n., 234.
346 Orłowski, 1996, s. 195.
347 Schulz, 1996, s. 246–250; Uklanski, 1808, t. 1, s. 27 n.; Spazier, 1835, s. 138; 

Huber, 1831, s. 352.
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ma wiele z charakteru wielkiego świata Francji348. Therese Huber 
pisała, że to co najbardziej jej w Polsce przeszkadzało, to „fran-
cuska klasa Polaków z  jej zepsuciem, brakiem wykształcenia, 
dekadenckość bez ogłady [...] i rozwiązłość”349.

Szlachta europejska w okresie ancien régime spoglądała na 
Francję i  kierowała się tym wzorcem. Dotyczyło to polskiej 
szlachty, ale również niemieckiej, choć niemieccy podróżni pod-
kreślali, że polska szlachta zachowała swe tradycje w zakresie 
stroju i obyczaju. Umiłowanie luksusu, rozwiązłość, frywolność, 
galanteria, powierzchowność obyczajów i próżność były cechami 
charakteru przypisywanymi głównie szlachcie w  obu krajach 
przez – w przewadze mieszczańskich – podróżujących.

Inne stereotypowe cechy, jak brud, bigoteria, zabobon, pod-
dańcza mentalność, które dotyczyły raczej prostego ludu, ludno-
ści wiejskiej i drobnej szlachty, można odnaleźć w opisach odno-
szących się do obu narodów. Co prawda zauważalne są różnice 
w natężeniu, albowiem np. poddańcza mentalność albo pijaństwo 
dużo częściej podkreślane były w  odniesieniu do Polaków niż 
Francuzów. Inaczej też rozkładało się przypisywanie lenistwa 
i pracowitości. Pomijając jednak kwestię natężenia poszczegól-
nych cech charakteru, przeważały podobieństwa. Uwagę zwraca 
przede wszystkim dominujące negatywne odgraniczanie się od 
obu sąsiadów poprzez odnoszenie się do kategorii charakteru 
narodowego. 

Taka diagnoza pociąga za sobą pytanie, co też było specy-
fi cznie polskie i  francuskie w  omawianych cechach charakte-
rów. Ponieważ przeważają podobieństwa, uzasadniona wydaje 
się interpretacja, że ani brud, bigoteria i zabobon, lekkomyślność 
i  brak rozsądku, ani lenistwo, czy też jeszcze inne cechy, nie 
określały specyfi ki obu narodów. W rzeczywistości chodziło o coś 
innego, a mianowicie poprzez te domniemane specyfi cznie fran-
cuskie czy polskie charaktery narodowe do głosu dochodził expli-
cite, ale częściej implicite, własny charakter narodowy, oczywiście 
pozytywny. Ten niewykształcony, niechętny pracy, brudny, bigo-
teryjny, zabobonny, rozrzutny i  lekkomyślny „inny”, nieważne 
– Francuz czy Polak, implikował wykształconego, porządnego, 

348 Schulz, 1996, s. 142 n.
349 Huber, 1831, s. 367.
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oświeconego, ekonomicznie działającego, rozsądnego „swego”, 
który określany był atrybutem „niemiecki”. 

Z tego punktu widzenia można interpretować charakter naro-
dowy tego „innego” jako defi nicję obrazu własnego i samookre-
ślania się niemieckich podróżnych. Odnajduje się w tym szereg 
cech, które w piśmiennictwie ok. 1800 r. w zakresie dyskursu na 
temat mieszczaństwa i obywatelskiej naprawy odgrywały ważną 
rolę. Przeważnie negatywne opisy obcych, jak i pozytywne samo-
defi niowanie się nie mogą przesłaniać faktu, że w  przypadku 
kategorii charakteru narodowego chodzi przede wszystkim 
o społecznie, w części wyznaniowo uwarunkowane mechanizmy 
odgraniczania, nawet jeśli dochodzą do głosu pod pretekstem 
narodowym lub też są umieszczone w rubryce „charakter naro-
dowy”. Albowiem część w większości negatywnych cech – brud, 
nieuctwo, bezbożność, opilstwo – odnosiła się przede wszystkim 
nie do mieszczańskich, lecz dolnych warstw społecznych: chłop-
stwa, niższego kleru, rzemieślników czy robotników najemnych. 
Pozostałe – potrzeba luksusu, rozrzutność, frywolność, lekko-
myślność – odnosiła się przede wszystkim nie do mieszczańskich 
warstw, lecz do szlachty.

We wszystkich przypadkach, w których podróżujący napoty-
kali na podobnych do nich i utrzymywali stosunki towarzyskie 
z wykształconymi, oświeconymi, literacko zainteresowanymi krę-
gami, nie pojawiały się negatywne przeświadczenia. Najczęściej 
były to kontakty z mieszczańskimi rodzinami i znajomymi, w pol-
skim przypadku częściowo pochodzącymi ze szlachty, którzy wła-
śnie stanowili ów wyjątek w regule. W takich kontekstach pod-
kreślano podobieństwa, powinowactwo kulturalne i  społeczne 
między tym, co własne i innych. Dotyczy to zarówno Francji, jak 
i Polski. Bliskość i podobieństwo mogło podczas wizyt w salo-
nach Paryża i  Bordeaux funkcjonować w  taki sam sposób jak 
w wykształconych kręgach w Warszawie, Wilnie czy Lwowie350. 
To odgraniczenie funkcjonujące przede wszystkim według kry-
teriów społecznych i  dystynkcji było silniejsze w  stosunku do 
niższych warstw drabiny społecznej. W niektórych bowiem przy-
padkach, jak np. w kontaktowaniu się z polską wielką szlachtą, 
ten społeczny wzorzec mógł być przełamywany, jeśli umiano 

350 Zob. II.4.
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się porozumieć w  zakresie języka i  literatury albo wspólnych 
wartości i mieszczańskiej kultury351. 

Mimo że po francuskiej stronie nie istniał topos porówny-
walny z polnische Wirtschaft, który łączył w  sobie różne nega-
tywne cechy w przysłowiowej, stereotypowej formie, to jednak 
w  perspektywie porównawczej jego znaczenie ulega wydatnej 
relatywizacji. Niektóre stereotypowe cechy polnische Wirtschaft 
pojawiają się bowiem zarówno po polskiej, jak i francuskiej stro-
nie. Nie były zatem wyjątkowe i nie można ich wobec tego oce-
niać jako część specyfi cznie niemieckiego dyskursu o Polsce, jak 
to ma miejsce w badaniach tego toposu u Huberta Orłowskiego. 

Tym, co w stosunkach niemiecko-polskich było jednak spe-
cyfi czne, to gwałtowna przemiana w obrazie Polski niemieckich 
podróżnych po 1830 r. Mimo wieloletnich konfl iktów militarnych 
między Niemcami i  Francją aż do końca epoki napoleońskiej 
oraz pewnej nacjonalizacji wzajemnych stosunków w latach 30., 
która nasiliła się jeszcze podczas kryzysu reńskiego, w literaturze 
podróżniczej o Francji nie nastąpił w odniesieniu do kategorii 
charakteru narodowego porównywalny przełom. Wzorce opi-
sowe pozostały w  szerokim zakresie niezmienione, to znaczy 
z reguły krytyczne, zdystansowane, ale w żadnym momencie nie 
tak negatywne i tendencyjne jak wobec Polski. 

Jeśli w odniesieniu do Francji można w ogóle mówić o zmia-
nie, to daje się zauważyć pewna pozytywna tendencja, która 
dotyczy samych podróżujących, ponieważ negatywne cechy, jak 
powierzchowność, arogancja czy brak zainteresowania, którymi 
do ok. 1800 r. postrzegano po niemieckiej stronie nierównowagę 
wymiany kulturalnej, tracą w  ich opisach na ostrości. Można 
przypuszczać, choć mało jest na to bezpośrednich dowodów, że 
jest to związane z  opublikowaniem De l’Allemagne352. W  obli-
czu pewnej poprawy we wzajemnym postrzeganiu zaczęły od 
połowy wieku zanikać w wielu relacjach podróżniczych starsze 
stereotypy postrzegania. Odwiedzający Francję, będący na tym 

351 Mechanizmy odgraniczania się i powinowactwa poprzez kryteria społeczne 
i ich powiązanie z wartościami kulturalnymi i językiem kojarzą się z Bourdieu, jego 
koncepcją dystynkcji poprzez system dyferencji, który wyznaczają habitus, gust 
i wykształcenie, ale też z pojęciem „kulturalnej szlachty”; zob. Bourdieu, 2000, s. 18, 
227–279, 405; Bourdieu, Darbel, 1997, s. 159–165. 

352 Espagne, 2001; o recepcji tego dzieła zob. Haupt, 1819, s. 48.
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samym poziomie kulturalnym, częściej niż przed 1800 r. byli 
gotowi przyznać Francuzom ich głębię i  powagę w  kwestiach 
literackich czy naukowych353. Nawet jeśli Francja i Francuzi stali 
się w  XIX w. „ojczyzną wrogów”, żeby użyć tytułu publikacji 
Michaela Jeismanna354, to jednak niemieccy podróżni mieli za 
sprawą swych relacji w porównaniu z wypowiedziami o Polsce 
i polskim charakterze narodowym daleko mniejszy udział w tej 
dyskursywnej konstrukcji wroga.

353 Kautz, 1957, s. 242; Grubitz, 2000.
354 Jeismann, 1992.
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Rozważania końcowe

Dlaczego do Polski i  do Francji? Tak brzmiało wyjściowe 
pytanie tego porównawczego studium dotyczącego niemiecko-
języcznych podróżnych i ich relacji z wypraw do Francji i Polski. 
Przedmiotem badań był sposób postrzegania i opisywania obu 
sąsiadów w  niemieckiej literaturze podróżniczej końca XVIII 
i pierwszej połowy XIX w. oraz pytanie o przemiany w obrazie 
obcych, a  jednocześnie o obraz własny autorów. Porównawcza 
perspektywa obejmująca dwa różne regiony w  dłuższej prze-
strzeni czasowej przyniosła cały szereg różnorodnych obserwacji 
i wyników.

Podróżujące elity, wykształceni autorzy

Poddane w pracy analizie osoby łączące praktykę podróżo-
wania z praktyką publikowania relacji podróżniczych pochodziły 
w  przeważającej części z  mieszczańskich lub wykształconych 
w sposób typowy dla tej grupy społecznej środowisk. Pod wzglę-
dem pochodzenia społecznego jedynie niewielka część wywodziła 
się z drobnej szlachty urzędniczej. Jeśli chodzi o inne czynniki, 
które charakteryzowały pisarzy podróżników jako grupę, pocho-
dzenie społeczne nie ogrywało istotnej roli, homogeniczność 
tej grupy wynikała bowiem przede wszystkim z geografi cznego 
pochodzenia, przynależności wyznaniowej, wykształcenia i wyko-
nywanej profesji. 

Podróżni pochodzili z reguły z ośrodków miejskich, w więk-
szości z północno-wschodnich Niemiec. Jeśli nawet z urodzenia 
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nie wywodzili się z większych czy mniejszych miast, to ich droga 
zdobywania wykształcenia lub wykonywanie zawodu przywiodła 
ich do miast. Typowe dla ich socjalizacji były XVIII-wieczne 
miasta uniwersyteckie, wśród nich Getynga, Halle, Jena, Kró-
lewiec, a później Berlin. Wyraźnie rzadziej reprezentowane były 
południowoniemieckie i austriackie miasta uniwersyteckie, jak: 
Erlangen, Heidelberg, Monachium czy też Wiedeń.

Wśród uniwersyteckich kierunków wykształcenia przeważały 
studia prawnicze i teologiczne. Licznie też reprezentowani byli 
absolwenci studiów fi lologicznych, historycznych i medycznych. 
Działając jako teolodzy, medycy i w bardzo wielu przypadkach 
jako prawnicy w administracji lub nauczyciele akademiccy, gim-
nazjalni czy też domowi, byli z reguły związani ze środowiskiem 
miejskim. Zwłaszcza w odniesieniu do osób wykonujących zawód 
nauczycielski były to miasta północno-wschodnich Niemiec. Nie-
rzadko też droga zawodowa wielu podróżników sprawiła, że żyli 
i  pracowali w  miastach, w  których znajdowały się rezydencje 
władców niemieckich państw terytorialnych. Profi l zawodowy 
omawianych w  pracy podróżnych wskazuje w  wielu przypad-
kach na powiązania tej grupy ze strukturami państwowymi, co 
pozwala określać ją jako „upaństwowioną inteligencję”1. Inną 
typową cechą wskazującą na ich funkcjonowanie w sferze kultury 
mieszczańskiej ok. 1800 r. jest członkostwo w stowarzyszeniach 
naukowych lub fi lantropijnych2.

Takie cechy, przede wszystkim wzorce wykształcenia i zawód, 
charakteryzowały w większości męskich autorów relacji podróż-
niczych. Natomiast przynależność do elity literackiej dotyczy 
niemal wszystkich podróżujących, tak mężczyzn, jak i  kobiet. 
Wśród podróżujących nie ma prawie nikogo, kto by poza pisa-
niem relacji podróżniczych nie udzielał się literacko w  jeszcze 
innej formie. Przy czym spektrum tej twórczości jest ogromnie 
szerokie i  sięga od wierszy okolicznościowych, przez dramaty 
i powieści, po rozprawy historyczne, fi lologiczne i  teologiczne 
oraz literaturę fachową z różnych dziedzin. Ponadto wielu z nich 
pisało dla różnych periodyków. Węższe grono było założycielami 
lub wydawcami czasopism bądź zbiorów relacji podróżniczych. 

1 Frevert, 1989, s. 269. 
2 Sobania, 1996; Kaschuba, 1995.
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Można stąd wnioskować, że autorzy ci uczestniczyli w kształtowa-
niu i rozwoju literacko oświeconej opinii publicznej na przełomie 
XVIII i XIX w., a ich wkład wykraczał nierzadko poza spisanie 
relacji z podróży. Publikowanie relacji podróżniczych przynosiło 
ich autorom w wielu przypadkach sukces literacki. Za pośrednic-
twem tego medium, segmentu rodzącej się mieszczańskiej opinii 
publicznej, oddziaływali opiniotwórczo i upowszechniali wiedzę. 

Cechy te świadczą o  stosunkowo dużej homogeniczności 
badanej grupy. Istniały jednak różnice między podróżującymi 
i ich celami podróży. Jedna z nich dotyczyła regionalnego pocho-
dzenia. Zauważyć można, że  duża część podróżujących z reguły 
wywodziła się z północnych i wschodnich terenów Niemiec. Jed-
nak o ile w odniesieniu do podróżujących do Francji ich pocho-
dzenie obejmowało cały obszar Rzeszy, o  tyle podróżujący do 
Polski pochodzili w większości z regionów graniczących z Polską: 
z Brandenburgii i Śląska oraz z niemieckojęzycznych terenów 
nadbałtyckich. Część z  nich spędziła z  powodów zawodowych 
dłuższy czas w Polsce lub też w poszczególnych zaborach bądź 
w Rosji. Pobyt ten i zdobyta wiedza stawały się przyczynkiem do 
sporządzenia opisu ziem polskich.

Regionalne pochodzenie podróżnych ma związek z motywami 
podróżowania. W  tym kontekście można zauważyć zarówno 
wiele podobieństw, jak i różnic. Jednym z pierwszych jest nie-
mal równoległy rozwój koniunktur na publikacje. W odniesieniu 
do obu krajów, Francji i Polski, krzywe ilustrujące intensywność 
publikacji w latach 1750–1850 wykazują znaczne podobieństwo 
w przebiegu tendencji wzrostowej i spadkowej. Znamienne jest, 
że szczytowe okresy przypadały w obu przypadkach w latach 90. 
XVIII i 30. XIX w. Fakt, że największa liczba relacji podróżni-
czych pochodzi z dwóch dziesięcioleci rewolucyjnych przemian, 
świadczy o  wysokim stopniu zainteresowania podróżujących 
problematyką społeczno-polityczną. Wobec tego, że dominują-
cym motywem podróżowania do obu krajów było zorientowanie 
podróży edukacyjnej na takie dziedziny jak polityka i społeczeń-
stwo, można je określić jako „polityczne podróże edukacyjne”3.

Poza społeczno-politycznymi motywacjami w latach 90. XVIII 
i  30. XIX w. głównym typem podróży w  przypadku Francji, 

3 Blanke, 1997, t. 1, s. 70.
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a  dokładniej mówiąc, do Paryża, była klasyczna mieszczańska 
podróż edukacyjna ukierunkowana w  pierwszym rzędzie na 
aspekty kulturalne i naukowe. Wraz z odkryciem przyrody i kra-
jobrazu u schyłku XVIII w. zaznaczyła się tendencja podejmo-
wania podróży po prowincji na południu Francji, co w aspekcie 
motywu podróżowania oznacza narodzenie się turystyki.

Oba motywy, podróż edukacyjna i turystyka, miały w odnie-
sieniu do Polski ograniczone znaczenie. Do odbycia klasycznej 
podróży edukacyjnej brakowało dużych miast, które jako centra 
kulturalne mogłyby pełnić funkcję celu takiej podróży. Trzeba 
jednak podkreślić, że dotyczyło to też Francji, jeśli pominąć rolę 
stolicy i wziąć pod uwagę sposób widzenia prowincji i średnich 
miast francuskich. Jeżeli bowiem abstrahować od Paryża jako 
magnesu przyciągającego wykształconych, podróżników miesz-
czańskiego pochodzenia, to okazuje się, że w aspekcie kultural-
nym i naukowym żadne z francuskich miast poza stolicą Francji 
nie było w opinii podróżnych wystarczająco atrakcyjne.

Z powodu warunków klimatycznych wynikających z północ-
nego położenia oraz braku, jak to postrzegali podróżni, podnie-
cających krajobrazów, motyw turystyki rekreacyjnej nie odgrywał 
roli w odniesieniu do Polski. W wielu zatem przypadkach musiała 
zaistnieć konkretna okazja, aby wybrano się w podróż do tego 
kraju. Nierzadko motywem były odwiedziny rodziny, powody 
zawodowe lub naukowe. Zważywszy, że do Francji podróżowano 
stosunkowo często i do połowy XVIII w. już ją dość obszernie 
opisano, innym motywem podróży do Polski mogła być chęć 
odkrycia i opisania zainteresowanej publiczności geografi cznie 
bliskiego, ale mentalnie jednak bardzo dalekiego i nieznanego 
kraju. W pewnym uproszczeniu można tę różnicę sformułować 
tak: podróż do Francji i opisanie jej nie wymagało specjalnej oka-
zji. Wystarczała konwencja podróżowania do znanego miejsca. 
Natomiast odbycie podróży do Polski wymagało konkretnego 
powodu, okazji albo ciekawości w stosunku do obcego terytorium.

Analiza autorów relacji podróżniczych pod względem profi lu 
społecznego i  motywów podróżowania wpisuje się dużej mie-
rze, pomijając kilka nielicznych wyjątków, w obraz naszkicowany 
przez studia nad kulturą elit oraz badania kultury i społeczeństwa 
mieszczańskiego. W odniesieniu do pochodzenia społecznego, 
zawodowego, regionalnego i wyznaniowego podróżni okazują się 
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w dużym stopniu homogeniczną grupą, którą charakteryzowały 
typowe cechy mieszczańskiej, oświeconej i literackiej elity prze-
łomu wieków. Przez określenie „mieszczański” lub też „miesz-
czańskość” rozumiany jest tu „system kulturowy” społecznych 
wartości i praktyk, który nie musiał się koniecznie ograniczać 
do stanu lub też klasy mieszczaństwa. Taka defi nicja mieszczań-
skości pozwala przełamać inherentną granicę w społeczeństwie 
stanowym między mieszczaństwem a szlachtą i określić podró-
żujących, mimo ich przynależności do wykształconego miesz-
czaństwa i  drobnej szlachty, jako mieszczańsko nacechowaną, 
literacką elitę4.

W poszukiwaniu Europy Wschodniej 
– od geografi i kulturalnej do politycznej

Wiele miejsca w opisie poświęcono pytaniu o kierunek, geo-
grafi czne i przestrzenne kategorie oraz regionalne czy też naro-
dowe terytoria, po których podróżowano. Dominujący układ 
geografi czny, w którym podróżni widzieli Francję i Polskę, odpo-
wiadał kulturalnie, klimatycznie i  historycznie wyznaczonemu 
schematowi Północy i Południa. Aż do połowy XIX w. Polska 
wraz z Rosją i krajami skandynawskimi zaliczana była do Pół-
nocy. Sami podróżni postrzegali siebie jako przynależnych do 
tej przestrzeni geografi cznej, określając się jako „północnokra-
jowcy”5. Kierując się tym schematem, Francja dzielona była na 
część północną i południową. Przeważała jednak tendencja sytu-
owania przez podróżnych Francji na wyimaginowanej mapie na 
południu, gdyż pomijając podróże do Paryża, niemal wszystkie 
drogi wiodły na południe Francji. 

Dopiero po kongresie wiedeńskim zauważalna była stopniowa 
reorientacja europejskiej „mentalnej mapy” według nowych 
schematów. Zaczęła się wówczas zaznaczać inna dychotomia 
w myśleniu o Europie, która wynikała z nowego układu politycz-
nego po 1815 r. i która w kontekście wewnątrzeuropejskim coraz 

4 Bausinger, 1987, s. 121 n.; Hettling, 2000, s. 319 n.; Vierhaus, 1987a.
5 Fahne, 1835, s. 221; Schopenhauer, 1825, s. 107; Börne, 1832–1834, t. 1, s. 15; 

Hahn-Hahn, 1842, t. 1, s. 6. 
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silniej rozróżniała Wschód i Zachód. Musiało jednak minąć aż 
20 lat, aby Richard Otto Spazier użył w tytule do swych relacji 
z podróży do Polski i Francji explicite pojęć Wschód i Zachód6. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że Europa jako geografi czna kategoria 
oraz jako większy i nadrzędny punkt odniesienia nie odgrywała 
w refl eksjach podróżujących znaczącej roli. Słowem nie odgrywało 
istotnej roli geografi czne przyporządkowanie opisywanego kraju. 

Fakt nieistnienia do XIX w. w myśleniu niemieckich podróż-
nych kategorii Wschodu i Zachodu można w krytycznej perspek-
tywie odnieść do tezy, którą postawił Larry Wolff, że Europa 
Wschodnia jest wymysłem powstałym z punktu widzenia zachod-
nioeuropejskiego oświecenia7. Ten powszechny w historiografi i 
podział na zachodnią i wschodnią Europę wydaje się jednak nader 
wątpliwy w świetle postrzegania Francji i Polski oraz używanych 
w ówczesnych opisach określeń w odniesieniu do obu krajów.

Rzecz jasna, że już w okresie nowożytnym, a nawet w średnio-
wieczu, regionalne różnice strukturalne wyznaczały zachodnią 
i wschodnią część kontynentu. Dotyczyły one gęstości urbaniza-
cji, stosunków społecznych i ekonomicznych czy struktur feudal-
nych8. Jednak mimo tych różnic postulowanie konceptu Europy 
Wschodniej w postrzeganiu podróżnych jest nader wątpliwe, gdyż 
geografi czna kategoria Europy Wschodniej jest tak w historio-
grafi i, jak i w politycznym dyskursie XX w. rozumiana normatyw-
nie. Pojęcie to implikuje zacofanie, peryferyjność, nieoświecenie, 
bezkulturowość i jest używane w negatywnym rozumieniu jako 
odgraniczające od Europy Zachodniej, która pojmowana jest 
jako symbol postępu, centrum, oświecenia i cywilizacji9.

Przede wszystkim wątpliwa wydaje się teza o wymyśleniu poję-
cia Europy Wschodniej w okresie oświecenia, gdyż nie można 
udokumentować występowania go przed 1800 r. Upowszechnia 
się ono dopiero w XIX w. i bardzo powoli przenika do literatury 
podróżniczej. Regionalna kategoria Europy Wschodniej nie ist-
niała nie tylko w badanych tu niemieckich i kilku – przywołanych 
dla przykładu – francuskich czy angielskich relacjach podróż-
niczych. Również w  uwzględnionych przez Wolffa źródłach 

6 Spazier, 1835.
7 Wolff, 1996, s. 5 n.
8 Szücs, 1990; Origins of Backwardness, 1989. 
9 Wolff, 1996, s. 9, 12 n.; Said, 1994, s. 6.
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autorów angielskich i francuskich używanie tego pojęcia w opi-
sywaniu regionu geografi cznego lub oddania jego charakteru 
stanowiło ok. 1800 r. niezwykle rzadki wyjątek. Pojęcie to nie 
pojawiało się zapewnie też w ówczesnej literaturze historycznej 
i geografi cznej, gdyż zważywszy, że literatura ta była intensywnie 
czytana i studiowana przez podróżujących, musiałoby przeniknąć 
do relacji podróżników. W związku z tym odnoszenie tego dziś 
powszechnie używanego pojęcia – z  wymienionymi wcześniej 
normatywnymi konotacjami – do czasów ok. 1800 r. jest nader 
problematyczne. 

Jeśli jednak dla celów heurystycznych zgodzić się, mimo tych 
zastrzeżeń, na stosowanie pojęcia Europy Wschodniej w doniesie-
niu do badanej epoki, to rodzi się pytanie, gdzie leżał ten Wschód 
w  Europie, jak należy go sytuować, odgraniczać i  defi niować. 
Nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do Europy nowożytnej 
możliwe jest konstruowanie przeciwieństw, w rodzaju centrum 
i peryferia, nowoczesność i zacofanie, oświecenie i nieoświece-
nie, cywilizacja i barbarzyństwo, jak i  innych „asymetrycznych 
pojęć przeciwnych”10. Nie trzeba było ich zresztą wymyślać. 
Nasuwa się tylko pytanie, w jaki sposób owe przeciwieństwa 
występowały w postrzeganiu ówczesnych podróżnych. 

Z niemieckiej perspektywy porównywania Niemiec z Francją 
i Polską wyobrażenia o amorfi cznej, zacofanej i nieoświeconej 
Europie Wschodniej nie wynikały – jak u Wolffa – z przyjęcia 
perspektywy zachodnioeuropejskiego oświecenia. Wspomniane 
cechy charakterystyczne nie były też łączone wyłącznie z obsza-
rami na wschód od brandenbursko-polskiej granicy lub terenami 
po wschodniej stronie Odry i Łaby. W postrzeganiu niemieckich 
podróżujących Europa Wschodnia nie rozciągała się tylko mię-
dzy Grodnem i Białymstokiem. W podobny sposób opisywali oni 
bowiem wiejskie regiony między Lyonem i Montpellier. Małe 
miasta, jak Poitiers i Angoulême, nie różniły się w ich opisach 
od prowincjonalnych miast w Polsce o porównywalnej wielkości. 
Zacofanie, nieoświecenie, zabobon, bieda i żebractwo pojawiają 
się w postrzeganiu podróżujących po Francji niemal z tą samą 
częstotliwością jak w opisach podróżujących po małych miastach 
Galicji czy po litewskiej prowincji. 

10 Koselleck, 1995, s. 211–258.
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Jeśli więc pominąć francuską stolicę i kilka większych miast, 
jak Lyon czy Bordeaux, a  po stronie polskiej Gdańsk, Lwów 
czy Warszawę, to rozmywają się – w dużej mierze zwyczajowe 
w historiografi i – kategorie Wschodu i Zachodu. Tylko te nie-
liczne większe miasta mające mieszczaństwo z  prawdziwego 
zdarzenia, instytucje kulturalne i  naukowe, kawiarnie, salony 
i  stowarzyszenia traktowane były przez podróżnych jako cen-
tra, to znaczy jako ośrodki oświecenia, nowoczesności i  kul-
tury. Jeśli skierujemy uwagę na przestrzenie między dużymi 
miastami, które – zaznaczmy jeszcze raz – w  wielu częściach 
Europy wykazywały w XVIII w. stosunkowo wyrównany poziom 
oświeconej, mieszczańskiej i  miejskiej kultury, a  potem przyj-
rzymy się miastom prowincjonalnym i  społecznościom wiej-
skim, które aż do nadejścia w końcu XIX w. szybkich przemian 
wywołanych industrializacją były w  badanym okresie najpow-
szechniejsze, to zaciera się różnica między Europą Wschodnią 
i Zachodnią.

Podkreślanie podobieństw w postrzeganiu i opisywaniu obu 
krajów, Francji i Polski, nie powinno jednak przesłaniać różnic. 
Dotyczyły one przede wszystkim dominacji struktur feudalnych, 
gęstości urbanizacji i społecznej stratyfi kacji. Problem pańszczy-
zny na ziemiach na wschód od Łaby stanowił ważny aspekt w opi-
sach podróżniczych ziem polskich i różnił je od opisów Francji. 
Jednak abstrahując od strukturalnych różnic między oboma kra-
jami, na podstawie porównawczej analizy relacji podróżników 
tradycyjny podział na Europę Wschodnią i Zachodnią wydaje 
się bardziej relatywny. 

Również okazjonalnie przytaczane relacje podróżników opi-
sujących Skandynawię nie potwierdzają tezy o  „wymyśleniu” 
Europy Wschodniej na przełomie XVIII i XIX w.11 Można przy-
puszczać, że uwzględniając inne porównywalne tereny – wystar-
czy tu pomyśleć o Irlandii, Hiszpanii czy o wiejskich regionach 
we Włoszech, niebędących tak atrakcyjnymi celami podróży jak 
Rzym czy Neapol – również i tam można by znaleźć opisy cha-
rakterystyczne dla krajów Europy Wschodniej12. 

11 Barton, 1998.
12 Maurer, 1993, s. 67 n.; Witthoff, 1999, który podkreśla podobieństwa 

w postrzeganiu przez podróżnych obrzeży kultury europejskiej w Irlandii i Rosji.
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Jednak wcale nie trzeba było tak daleko podróżować. Porów-
nanie z  treścią niemieckich relacji podróżniczych dotyczących 
niemieckiej prowincji pozwala i tu zetknąć się z opisami kojarzą-
cymi się z charakterystyką Europy Wschodniej, to znaczy z zaco-
faniem, biedą i barbarzyństwem13. Tak w każdym razie zostały 
scharakteryzowane np. różne regiony Austrii i Bawarii w dziele 
Elizy von der Recke. A trzeba przypomnieć, że autorka pocho-
dziła z Kurlandii, zatem z regionu, który – patrząc z dzisiejszej 
perspektywy – należy do wschodniej części Europy.

Za reprezentantkę badanej tu grupy podróżnych, którzy 
w  swym obrazie własnym wyróżniali się mieszczańsko-oświe-
coną kulturą i elitarnym wykształceniem, można uznać właśnie 
Elizę von der Recke, opisującą swe wrażenia z różnych części 
Niemiec, które odpowiadały powszechnym skojarzeniom doty-
czącym Europy Wschodniej. Podobnie rzecz wygląda w innych 
opisach dotyczących np. wiejskiej Małopolski czy Delfi natu14. 
Wyjątek w  tych powtarzających się opisach wiejskiego i mało-
miasteczkowego zacofania stanowiły większe miasta, rezyden-
cje, kąpieliska i  kurorty, w  których spotykał się wykształcony, 
„lepszy” świat.

Skoro zatem różnica między Europą Wschodnią i Zachod-
nią w relacjach podróżników odgrywała tak niewielką rolę, to 
rodzi się pytanie, według jakich kategorii podróżni rejestro-
wali miarodajne różnice. W  tym miejscu wypada nawiązać do 
Pierre’a Chaunu, który w odniesieniu do europejskiego podró-
żowania u schyłku XVIII w. napisał: „Europa podróżująca to 
Europa miejska”15. Dotyczy to również sposobu widzenia rezy-
dencji. W  postrzeganiu oświeconych, wykształconych i  miesz-
czańsko ukształtowanych podróżnych dużo bardziej miarodajna 
niż przeciwieństwo między Wschodem i Zachodem była różnica 
kulturowa między miastem a wsią. Ta zasadnicza linia podziału 
między przestrzenią wiejską i miejską tłumaczy bardzo podobne 
i porównywalne wzorce postrzegania dotyczące różnych dziedzin, 
w odniesieniu tak do Francji, jak i do Polski. 

13 Knopper, 1992; Neutsch, 1986. 
14 Recke, 1815–1817, t. 1, s. 5, 7, 13, 65, 75; Ulrich, 1779–1781, t. 2, s. 243: Reise 

durch den Bayrischen Kreis (1786), s. 125 n. Na temat zacofania i  „wewnętrznej 
egzotyki” obszarów południowokatolickich zob. Schmidt, 1996, s. 408.

15 Chaunu, 1997, s. 39.
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W  stosunku do obu krajów przeważały podobieństwa 
zarówno w opisach obszarów wiejskich, jak i zurbanizowanych 
ośrodków, które wynikały z perspektywy patrzenia mieszkańca 
miasta. W miastach między Wilnem i Bordeaux mówiono „tym 
samym” językiem – oczywiście w przenośnym, kulturowym sen-
sie. „Podróżowanie – napisał niedawno Daniel Roche, odnosząc 
się do tego aspektu – jest dla wykształconych elit kontynuacją 
rozmowy; jest to swoista towarzyskość w ruchu, przyczyniająca 
się do tworzenia rzeczpospolitej uczonych”16. Ów wspólny język 
i  kultura republiki ludzi wykształconych, do której podróżni 
mogli odwołać się tak we Lwowie, jak w  Lyonie, natrafi ała 
w regionach prowincjonalnych i na obrzeżach obszarów zurba-
nizowanych bardzo szybko na ograniczenia. Dotyczyło to również 
zachodniej, nowoczesnej, modernizującej się i centralistycznie 
zarządzanej Francji, gdzie goście z Niemiec do końca XIX w. 
napotykali na granice znanej im miejskiej kultury. Postrzeganie 
przez podróżnych przepaści kulturalnej między miastem a wsią 
wpisuje się w  wyniki badań prowadzonych przez Bernarda 
Lepetita dotyczących przedindustrialnej kultury miejskiej oraz 
Eugena Webera na temat modernizacji wiejskiej Francji w końcu 
XIX w. Nawiązując do faktu, że Gustaw Flaubert w 1840 r. nie 
mógł się na dużych obszarach swego kraju rodzinnego, Francji, 
porozumieć po francusku, Weber zauważa: „Nauczanie języka 
francuskiego było istotnym aspektem w «ucywilizowaniu» ludzi, 
ich awansu do wyższych warstw współczesnego świata”17. Jed-
nakże ten proces cywilizacyjny i  modernizacyjny trwał aż po 
wiek XX. W tym podstawowym dualizmie cywilizacji miejskiej 
i wiejskiej rozróżnienie na Wschód i Zachód nie odgrywało do 
połowy XIX w. niemal żadnej roli. Nawet jeśli w odniesieniu do 
okresu po 1815 r. możemy odnaleźć pojedyncze passusy lokalizu-
jące Francję na zachodzie, to do rewolucji 1848 r. tego rodzaju 
określenia geografi czne nie były explicite oznaką nowoczesno-
ści w sensie politycznym, społecznym i gospodarczym18. Chcąc 
dokładniej zbadać powstanie dualistycznego podziału na Europę 
Wschodnią i Zachodnią, konieczne byłoby poszerzenie badanego 

16 Roche, 2003, s. 144 (tłum. K.A. Chmielewska).
17 Weber, 1992, s. 72 n., 67 n., 82; nt. postrzegania przestrzeni miejskich i małych 

miast przez oświecone elity zob. Lepetit, 1994, s. 46.
18 W kwestii politycznej moderny od 1848 r. zob. Hardtwig, 1993, s. 13, 17.
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okresu o drugą połowę XIX w., przede wszystkim o rewolucję 
przemysłową i wynikające z niej takie zjawiska jak urbanizacja 
i kwestie społeczne oraz uwzględnienie odnośnej literatury. 

W poszukiwaniu Francji i Polski – od paradygmatu 
regionalnego do narodowego

Dokąd podróżowano i gdzie znajdowali się obaj sąsiedzi – 
Francja i Polska – w postrzeganiu i myśleniu niemieckich podróż-
nych? Na pierwszy rzut oka pytanie to, zwłaszcza w odniesie-
niu do Francji, wydaje się zbyteczne. Ten, z dzisiejszego punktu 
widzenia, zachodni sąsiad nad Renem uchodzi w historiografi i 
za prototyp wykształconego już w czasach nowożytnych państwa 
narodowego, ze stabilnymi granicami państwowymi i stosunkowo 
homogeniczną strukturą etniczną i językową. Dla historyka opisa-
nie dziejów Francji w XVIII i XIX w. nie stanowi trudności, ponie-
waż jednostka i przedmiot badania wydaje się jasno zarysowany. 

W  odniesieniu do Polski sprawa przedstawia się zupełnie 
inaczej. Na początku badanego w pracy okresu, około połowy 
XVIII w. polsko-litewska Rzeczpospolita stanowiła w porówna-
niu z Francją o wiele bardziej heterogeniczny – zarówno języ-
kowo, kulturalnie, jak i wyznaniowo – twór. Po trzecim rozbio-
rze Rzeczpospolita przestała istnieć jako samodzielne państwo. 
Od tego też momentu trudno, pod wieloma względami, mówić 
o  podróżowaniu do Polski. Terytorialnie i  państwowo ziemie 
dawnej Rzeczypospolitej były od tego czasu częścią albo Prus, 
albo Rosji, albo Austrii. Historia Polski w sensie państwa naro-
dowego jest w obliczu rozbiorów dla historyka zajmującego się 
XIX w. niemożliwa do napisania19. 

Pod względem pytania o  postrzeganie obu krajów przez 
współczesnych formułowana wyżej diagnoza nie jest już tak jed-
noznaczna. Dotyczy to obu krajów. Na pytanie, dokąd podróżo-
wano, gdzie leżała Polska i czy po 1795 r. w ogóle można jeszcze 
mówić o podróżowaniu do Polski, odpowiedzieli sami podróżu-
jący. Lista autorów, którzy po 1795 r. wybierali jako cel podróży 
„Polskę” i używali tej nazwy w swych relacjach jako określenia 

19 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 249–251.
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geografi cznego i narodowego jest długa. Biorąc pod uwagę próby 
mocarstw zaborczych ofi cjalnego zakazu używania nazwy „Pol-
ska” i wymazania jej z mapy Europy, używanie tejże w tytułach 
publikowanych relacji podróżniczych wypada traktować jako gest 
polityczny, nierzadko wyrażający propolskie sympatie20. Nie bez 
przyczyny wiele tytułów w okresie bezpośrednio po 1795 r. i po 
wydarzeniach lat 1830–1831 publikowanych było anonimowo. 

Bez wnikania w kwestię narodowo-państwowej przynależno-
ści poszczególnych ziem zaborowych, w postrzeganiu podróżnych 
Polska istniała nadal. Nawet jeśli uznać, że po trzecim rozbiorze 
podróżowano de facto do Prus, Rosji czy Austrii, to zmiana cha-
rakteru i  wyglądu kraju, struktur społecznych, gospodarczych 
oraz życia kulturalnego pod rządami zaborców następowała 
powoli. Jedyną rzeczą, która się zrazu zmieniła, był przebieg 
granic państwowych i  formalna oraz administracyjna przyna-
leżność ziem, ale niekoniecznie postrzeganie kraju21. Wyznaczał 
to w  pierwszym rzędzie charakter miast przestrzeni miejskiej, 
krajobraz i ludzie. Przy czym ani wygląd miasta, takiego jak War-
szawa czy Lwów, ani też wsi, czy też sytuacja społeczna Żydów 
i  chłopów nie uległy natychmiastowej zmianie wraz z  aktem 
administracyjnym, wprowadzającym nowy podział terytorialny. 
Rozbiory i  kwestia przynależności ziem, ukazują to rozdziały 
poświęcone postrzeganiu granic i przestrzeni wiejskiej, nie odgry-
wały przez długi czas w sposobie widzenia podróżnych istotnej 
roli. W ich opisach dominuje do początku XIX w. paradygmat 
regionalnego, nie zaś narodowego zróżnicowania, który wyraża 
się też nierzadko w obrazie własnym i regionalnym samookre-
ślaniu się przez podróżnych oraz w ich tożsamości. 

Wzorzec regionalnych opisów i kwestia granic, ich postrze-
gania i  konstrukcji okazują się przy bliższym spojrzeniu nie-
jednoznaczne również w odniesieniu do Francji. W kontekście 
realno-historycznym można Francji u  schyłku epoki ancien 
régime przyporządkować stabilny przebieg granicy z systemem 
paszportowym i celnym. Jednak w postrzeganiu podróżnych ta 
narodowo-państwowa granica nie odgrywała do ok. 1820 r. istot-
nej roli. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, dokąd podróżowano 

20 Davies, 2000, s. 144.
21 Jaworski, Lübke, Müller 2000, s. 150 n.
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i gdzie leżała Francja w postrzeganiu niemieckich podróżnych, 
trzeba powiedzieć, że – używając ich języka – „właściwa Francja” 
leżała dalej niż jej faktyczna granica22. Bycie we Francji uwi-
daczniało się jedynie sukcesywnie i stawało się realne dopiero 
podczas przejazdu przez Lotaryngię i Szampanię. Podobnie jak 
w niemiecko-polskiej przestrzeni granicznej dominował tu wzo-
rzec regionalnego postrzegania.

To przestrzenne kontinuum regionalnych nie zaś narodowych 
różnic było tylko nieco inne wobec opisów Pomorza, Prus Zachod-
nich, Śląska i innych niemiecko-polskich regionów granicznych. 
Również w  przypadku niemiecko-francuskim przejście kultu-
ralne, językowe i etniczno-narodowe było płynnie. Kwestia granic 
i narodowej przynależności terytoriów nie miała dla podróżnych 
istotnego znaczenia. Dotyczy to zarówno terenów nad Renem, 
czasowo zajętych i anektowanych przez Francję, jak i ziem pol-
skich zdobytych przez Prusy i Austrię w wyniku rozbiorów. To, 
czy Poznań należał do Prus, czy Polski, czy był „niemiecki”, czy 
„polski”, odgrywało w  pojmowaniu podróżnych równie mało 
istotną rolę jak to, czy Akwizgran albo Kolonia były „francu-
skie”, czy też „niemieckie”, wówczas gdy anektowała je Francja. 
Również w odniesieniu do Strasburga, będącego przecież częścią 
niemiecko-francuskiej historii, nie zadawano sobie takich pytań. 

Postrzeganie granic i stosunek do terytoriów w odniesieniu do 
kategorii narodowych zmienił się dopiero po 1820 r., a zwłasz-
cza w latach 30. XIX w. W postrzeganiu Francji zaznaczyło się 
wyraźniejsze, linearne odgraniczenie dopiero w czasach wojen 
napoleońskich. Proces ten osiągnął kulminację poprzez nacjo-
nalizację ziem wzdłuż Renu podczas kryzysu reńskiego w 1840 r. 
Narodowe nacechowanie tej przestrzeni znalazło swój wyraz 
w literaturze podróżniczej. 

Mniej więcej w  tym samym czasie zmienił się stosunek do 
byłych ziem polskich. Początkowo stanowisko niemieckich 
podróżujących wobec rozbiorów było bardzo zróżnicowane. 
Jedni je popierali, inni krytykowali. Ale nawet w przypadkach, 
kiedy opowiadano się za rozbiorami, to nie działo się to do 
1830 r. w kontekście deklaracji narodowych czy wyrażania popar-
cia dla zdobyczy terytorialnych i rozszerzenia niemieckich lub 

22 La Roche, 1787, s. 17.
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pruskich ziem. Argumentem przemawiającym za rozbiorami było 
oświecenie oraz poprawa gospodarczego i społecznego rozwoju 
tych ziem, nie zaś narodowa ekspansja. Dopiero upadek napo-
leońskiej Francji i  tzw. wojny narodowowyzwoleńcze zrodziły 
pytanie o  niemiecką państwowość narodową i  granice teryto-
rium zamieszkałego przez własny naród. Na tle wydarzeń, które 
rozegrały się w zachodniej części Niemiec, kwestia ziem polskich 
zaczęła nabierać nowego, coraz bardziej narodowego wymiaru. 
Początkowo wyzwoliło to pozytywną, sympatyzującą z niepodle-
głościowymi dążeniami Polaków reakcję, później jednak wyraźnie 
negatywne nastawienie. 

W  czasach Wiosny Ludów i  wewnątrzniemieckiego ruchu 
sprzeciwiającego się reakcyjnej polityce, powstanie listopadowe 
witane było przez podróżnych i szerokie kręgi niemieckiej opinii 
publicznej z  zadowoleniem. Przez krótki czas popierano ideę 
walki Polaków o ich narodowe samostanowienie. Tyle tylko, że 
kwestia ta stawiała nieuchronnie pytanie o  granice odrodzo-
nego państwa polskiego oraz restytucję wcześniej zajętych przez 
zaborców ziem.

Po zdławieniu powstania listopadowego zmieniło się nasta-
wienie, co sprawiło, że kwestia niepodległości Polski nie była 
już tematem poruszanym tak chętnie. Wręcz przeciwnie. Od 
1830  r. praktyka administracyjna w  należących do Prus daw-
nych ziemiach polskich dążyła do ich germanizacji. Przełom 
ten, zarówno w  praktyce politycznej, jak też w  publicystyce 
i  publicznym dyskursie Niemców, przyniósł skutki wyrażające 
się w ukształtowaniu się bardziej narodowego obrazu własnego 
autorów literatury podróżniczej. Odtąd charakteryzowała się ona 
wyrazistszym zaznaczaniem tego, co „własne” i tego, co „obce”. 

Podróżni w  tym okresie, inaczej niż przed ok. 1800 r., nie 
pozostawiali żadnych wątpliwości co do narodowej przynależno-
ści dawnych ziem polskich, które na przełomie wieków stały się 
rodzajem „kolonialnego terytorium” Niemiec, jak formułuje to 
Kristin Kopp23. Debata we frankfurckimi kościele św. Pawła, która 
odbyła się tuż po okresie sympatii dla wschodniego sąsiada, posta-
wiła ostatecznie pytanie o narodową przynależność ziem polskich. 
W tym momencie pytanie to nie było już właściwie przedmiotem

23 Kopp, 2001, s. 1.
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kontrowersji, gdyż w  obliczu nadrzędnego pytania o  granice 
niemieckiego państwa narodowego odpowiedź była oczywista24.

Na zakończenie należy stwierdzić, że pytanie o cel podróży 
było bezpośrednio związane z określeniem jej punktu wyjścio-
wego, pochodzenia i  obrazu własnego podróżujących. Aż do 
XIX w. dominował w opisach podróżniczych wzorzec postrzega-
nia regionalnego. Pokrywało się to z licznymi autoprezentacjami 
podróżnych autorów jako mieszkańców Brunszwiku, Oldenbur-
czyków, Meklemburczyków, Infl antczyków czy Saksończyków, 
co świadczy o wykształconej tożsamości regionalno-lokalnej. Im 
wyraźniej w połowie XIX w. krystalizowała się koncepcja narodu 
niemieckiego i zjednoczenia Niemiec pod wodzą Prus, tym wyra-
ziściej rysował się obraz sąsiadów – Francji i Polski. Różne były 
tylko wyznaczniki różnicowania – narodowe odgraniczenie się 
z jednej strony, z drugiej zaś terytorialna ekspansja. 

Sąsiedzi między obrazem obcego społeczeństwa 
i narodowym obrazem wroga

Jakie obrazy i  wrażenia oddziaływały na podróżujących 
po Francji i Polsce? Nie podejmując w  tym miejscu próby ich 
odtworzenia, można ogólnie stwierdzić, że odwiedzający oba 
kraje doznawali nierzadko zderzenia między oczekiwaniami 
i wyobrażeniami a zastaną rzeczywistością, z którą się konfron-
towali. Podróżni mieli z reguły wysokie i pozytywne oczekiwania 
w odniesieniu do Francji. W związku z tym, że ich obrazy men-
talne i wyobrażenia ukształtowane były przez rozliczną literaturę, 
zwykle zmieniały się w konfrontacji z rzeczywistością. Niemało 
podróżnych było zadziwionych szeroko rozpowszechnioną biedą 
na francuskiej prowincji, brakiem blasku małych miast i sprzecz-
nościami społecznymi w Paryżu. 

W odniesieniu do Polski sprawa wyglądała odmiennie. Ocze-
kiwania były niskie, a  wizerunek kraju z  powodu nielicznych 
aktualnych opisów raczej negatywny. Nawet jeśli wschodni 
sąsiad nie okazywał się w  rzeczywistości rajem podróżniczym, 
to jednak podróżni wyrażali wielokrotnie pozytywne zaskoczenie 

24 Polen-Debatte, 1995, s. 9.
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dotyczące praktyki podróżowania oraz niektórych odwiedzanych 
miast i nieoczekiwanej atrakcyjności krajobrazowej. Obrazy obu 
krajów prezentowane w opisach podróżniczych w jakimś sensie 
zbliżały się ku sobie, z jednej strony bowiem uwarunkowane były 
wysokimi i nie zawsze spełnionymi oczekiwaniami, z drugiej zaś 
sceptycyzmem i niskimi oczekiwaniami. 

Jak zmieniał się dyskurs podróżniczy i  nakreślane przez 
podróżnych obrazy Francji i Polski w okresie od połowy XVIII 
i do połowy XIX w.? O niektórych przemianach w okresach prze-
łomowych była już mowa w poszczególnych rozdziałach pracy. 
Próba chronologicznego odtworzenia tego rodzaju przemian 
oznacza niebezpieczeństwo faworyzowania jednej argumentacji. 
Natomiast tworzenie modelu fazowego powoduje powstanie zbyt 
sztywnych ram. Jednak mimo tych wątpliwości podjęta zostanie 
na zakończenie próba skonstruowania takiego modelu, który 
zorientowany jest na trzy różniące się między sobą okresy obejmu-
jące lata 1750–1850. Wyodrębnienie poszczególnych faz i przeło-
mów w obrazie Francji i Polski ma służyć znalezieniu odpowiedzi 
na postawione we wstępie pytanie: za sprawą jakich czynników, 
przemian – we Francji, na ziemiach polskich czy w Niemczech 
– oraz obrazów własnych rozpoznawalne są istotne przełomy. 

Jako pierwszą fazę można określić okres od połowy XVIII w. 
do ok. 1815/1820 r. Opisy podróżnicze z tamtych czasów odzwier-
ciedlają ducha oświeconych, wykształconych mieszczańskich 
podróżników. Postrzeganie Francji i  Polski wyznaczało regio-
nalne, zróżnicowane zainteresowanie i  w  wielu przypadkach 
protoetnologiczne spojrzenie na zwiedzane obszary. Krytyczno-
-oświeceniowy dyskurs podróżniczy skierowany był na przekaz 
wiedzy i propozycję reform w celu poprawy zaobserwowanych 
braków i niedociągnięć. 

Można zatem powiedzieć, że perspektywa patrzenia podróż-
nych na oba kraje miała charakter kosmopolityczny, nie istniały 
bowiem narodowe rozgraniczenia ani też wartościująca hierar-
chizacja w  odniesieniu do narodowych i  kulturalnych różnic. 
Również stereotypowe przedstawiane charakterów narodowych, 
które w  obydwu przypadkach miały w  większości negatywną 
wymowę, nie należy postrzegać w  narodowych kategoriach. 
Drastycznie negatywne lub generalizujące opinie z  konotacją 
narodową, jak w przypadku toposu polnische Wirtschaft, są w tym 
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okresie, w świetle dużej liczby innych, zróżnicowanych i refl ek-
syjno-argumentujących opisów raczej wyjątkiem niż regułą. Jeśli 
nawet tego rodzaju stereotypy pojawiały się w dyskursie o cha-
rakterze narodowym – najczęściej przyodziane w szatę narodową 
– to w kontekście społeczeństwa stanowego doby ancien régime 
chodziło przede wszystkim o  społecznie nacechowane toposy, 
które dla podróżującej, wykształconej i mieszczańskiej elity speł-
niały funkcję społecznego odgraniczenia, zarówno w stosunku do 
szlachty, jak i niemieszczańskich, niższych warstw społecznych25.

W odniesieniu do w większości protestanckich podróżnych, 
którzy w  swym obrazie własnym sami defi niowali się wyzna-
niowo – wystarczy przypomnieć o  wrażliwym „protestanckim 
żołądku” Johanna Friedricha Carla Grimma26 – a odwiedzając 
Polskę i Francję przybywali do dwóch nieprotestanckich krajów, 
religijnie motywowane stereotypy odgrywały daleko większą rolę 
niż explicite narodowe przeciwstawienia. Za innych, a więc nie-
oświeconych i zacofanych, uznawano przede wszystkim polskich 
Żydów i praktykujących katolików.

Przełom zaznaczył się w latach 1815–1820. Okres ok. 1830 r. 
można określić jako fazę przejściową, swego rodzaju czas inku-
bacji poczucia narodowego. Po raz pierwszy widać w  opisach 
podróżniczych nowe semantyczne wzorce i „asymetryczne poję-
cia przeciwne”. Paradygmatem w tym względzie jest omówione 
wcześniej w  pracy pojawienie się koncepcji linearnej granicy. 
Coraz częściej autorzy posługiwali się słownictwem w rodzaju 
„ojczyzna”, „niemiecka ziemia”, „naród”, „Słowianie” i „Ger-
manie”. Trzeba jednak przy tym zauważyć, że zdecydowanie 
nie wszystkie relacje podróżnicze z lat 20. XIX w. naznaczone 
są postrzeganiem nacechowanym narodowo. Nawet wojny prze-
ciwko napoleońskiej Francji wpłynęły bezpośrednio w  bardzo 
ograniczony sposób na zmianę postaw i  postrzeganie zachod-
niego sąsiada27. W fazie przejściowej dawny paradygmat oświe-
conego i  regionalnie zróżnicowanego dyskursu podróżniczego 
towarzyszył pierwszym tendencjom homogenicznego i  coraz 

25 Elias, 1997, t. 1, s. 130.
26 Grimm, 1775, t. 2, s. 211.
27 Na temat ambiwalentnego obrazu Francji i  Napoleona po 1815 r. zob. 

Wülfi ng, 1996; Pelzer, 2001; zob. też Jeismann, 1996, który podkreśla istotny 
przełom w obrazie Francji w latach 1806–1815 na podstawie zupełnie innych źródeł. 
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bardziej pozbawionego regionalnego zróżnicowania postrzegania 
z perspektywy narodowej28. 

Decydująca zmiana w niemieckim obrazie Polski i Francji, która 
oznaczała jednocześnie rozbieżną tendencję w dotąd równolegle 
przebiegającym i podobnie ustrukturyzowanym obrazie obcości, 
nastąpiła w latach 30. i 40. XIX w. U początku tego przełomu 
stały takie wydarzenia jak rewolucja lipcowa we Francji i powsta-
nie listopadowe w Polsce. Oba wydarzenia miały bardzo silny 
oddźwięk, który znalazł swe odzwierciedlenie w serii publikacji.

Ważniejszym wydarzeniem dla niemieckich obserwatorów, 
tak w każdym razie wynika ze statystyki publikacji w odniesie-
niu do lat 30., było powstanie listopadowe. Z punktu widzenia 
pytania o naród, narodowe samookreślenie i państwo narodowe 
wydarzenia w  Polsce były ważniejsze, gdyż mogły być trakto-
wane jako odzwierciedlenie i decydujący punkt odniesienia dla 
wewnątrzniemieckich przemian. W  Niemczech, jeszcze przed 
Wosną Ludów, kwestia narodu i jego granic, narodowej jedności 
i samodzielności nabierała coraz większego znaczenia i zainte-
resowania. Utworzony pod przewodnictwem Prus Niemiecki 
Związek Celny wskazywał na przyszły kształt Niemiec, na rozwią-
zanie, które można by określić jako małoniemieckie. W tej fazie 
wysokiego narodowo-politycznego napięcia w Niemczech zauwa-
żalna jest przemiana wizerunków obu krajów, z  którą łączyła 
się zmiana obrazu własnego autorów. Niewątpliwym novum ok. 
1840 r. było bowiem, że podróżny, np. Karl Gutzkow, explicite 
zalecał swym czytelnikom i innym podróżującym, by we Francji 
okazywać „poczucie” własnej „narodowości”, ponieważ Francuzi 
też postępują w ten sposób29. 

W  świetle relacji podróżniczych przemiana w  odniesieniu 
do Polski miała o wiele drastyczniejszy i bardzie emocjonalny 
wymiar niż w przypadku Francji. Powstanie listopadowe wzbu-
dziło początkowo wśród niemieckiej opinii publicznej falę sym-
patii, a  walka Polaków o  narodową niezależność znajdowała 
u niemal wszystkich podróżnych na początku lat 30. zrozumienie 
i poparcie. Jednak nastroje te szybko się odwróciły. W kolejnych 

28 Na temat braku zróżnicowania i  homogenizacji dyskursu podróżniczego 
w  latach 1815–1830 m.in. wobec rodzącego się rasizmu zob. Osterhammel, 1998, 
s. 13, 36; Spurr, 1993, s. 63–67.

29 Gutzkow, 1842, t. 2, s. 77.
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latach bezpośrednio po zdławieniu powstania listopadowego 
odnajdujemy coraz częściej negatywne, czasem wręcz depre-
cjonujące opinie o Polakach i  ich domniemanym charakterze. 
Topos polnische Wirtschaft – ze wszystkimi jego negatywnymi 
konotacjami i stereotypowym myśleniem – nie był w połowie lat 
30. już wyjątkiem. O ile wcześniej odnosił się przede wszystkim 
do kwestii społecznych, o  tyle wówczas został sfunkcjonalizo-
wany jako narodowy heterostereotyp będący przeciwieństwem 
narodowego autostereotypu Niemców. 

W ciągu zaledwie kilku lat nastąpiła zatem zmiana w postrze-
ganiu Polski. Nie chodziło już w pierwszym rzędzie o oświecenie, 
wiedzę, opis etnologiczny ani też o  krytyczne myślenie refor-
matorskie. Miejsce takiego spojrzenia zajęło pytanie i  debata 
o narodową przynależność dawnych ziem polskich, co wcześniej, 
przez 40 lat od rozbioru Polski, praktycznie nie odgrywało istot-
nej roli30. Część podróżnych okazywała zadowolenie wobec ger-
manizacji polskich ziem, wyrażającej się polityką skierowaną 
przeciwko Polakom, językowi polskiemu i  polskiej kulturze, 
o czym w poprzednich dziesięcioleciach nie mogło być mowy.

Deprecjonujące, nierzadko wypreparowane z  kontekstu, 
opinie o  Polakach towarzyszyły negatywnej pruskiej polityce 
wobec Polski, „polityce państwowego stapiania i zniemczania”31, 
legitymizując rozbiory Polski, choć nie pod dyktando Prus, lecz 
z  perspektywy narodowo nacechowanego dyskursu. Sympatia 
dla Polski i jej niepodległości, powszechna w 1795 r. i w latach 
bezpośrednio po powstaniu listopadowym, pojawiała się już tylko 
wyjątkowo. W odczuciu autorów relacji podróżniczych oznacza-
łoby to bowiem zmniejszenie granic własnej ojczyzny na rzecz 
Polski. Dawne ziemie polskie leżące do 1815 r. poza Związkiem 
Niemieckim zostały do niego włączone w 1848 r. i stały się nie-
mieckim terytorium, jeśli nie zgoła German colonial territory32.

Nie ulega wątpliwości, że w przemianie obrazu Polski istotną 
rolę odegrał wewnątrzniemiecki dyskurs dotyczący idei narodu. 
Jednak szukanie wyjaśnienia tego gwałtownego przełomu i po 
części drastycznej retoryki wobec Polski jedynie w forsowanym 

30 Kopp, 2001, s. 8 n.
31 Broszat, 1963, s. 75.
32 Kopp, 2001, s. 3.
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narodowym dyskursie jest niewystarczające, tym bardziej że 
porównanie z  Francją unaocznia, że sam politycznie motywo-
wany narodowy antagonizm nie musiał prowadzić do deprecjo-
nowania kultury i charakteru narodowego Polaków. 

Wydaje się, że przełom w dyskursie na temat Polski, w prze-
ciwieństwie do przypadku francuskiego, dokonał się w wyniku 
spotęgowania się dyskursu narodowego i  zmiany wzajemnego 
stosunku kulturalnego między niemieckimi przybyszami a Pola-
kami. Aby opisać i wyjaśnić zmienione warunki „spotkania się 
kultur” bezpośrednio po rozbiorach oraz po 1830 r. można 
posłużyć się modelem, którego założenia zostały opracowane 
dla analizy kolonialnych kontaktów kulturalnych. Urs Bitterli 
opisał, w  odniesieniu do zamorskich kontaktów między XV 
a końcem XVIII w., taksonomię różnych form „spotkania się 
kultur”, „zetknięcia się kultur”, „zderzenia się kultur”, „stosun-
ków kulturalnych” aż po „splot kultur”33. 

Epokę reform w drugiej połowie XVIII w. aż po trzeci roz-
biór Polski można w oparciu o pojęcia Bitterliego określić jako 
okres intensywnych stosunków i wymiany kulturalnej, a nawet 
jako splot kultur. Podróżni tacy jak Johann Bernoulli, Joachim 
Schulz, Johann Philipp von Carosi, Therese Huber i inni utrzy-
mywali kontakty osobiste i naukowe, i opisywali je. Prowadzili 
dialog z polskimi uczonymi, naukowcami, literatami, politykami, 
światłymi przedstawicielami szlachty, a w niektórych przypad-
kach z samym królem. Ich relacje i przekaz wiedzy o Polsce był 
wkładem w  polsko-niemiecki transfer kulturalny. Taka forma 
stosunków kulturalnych w obrębie europejskiej republiki uczo-
nych nie różniła się w istotny sposób aż do ok. 1800 r., pomijając 
kilka wyjątków, od sytuacji wielu podróżnych udających się w tym 
samym czasie do Paryża. 

Jednak inaczej niż w przypadku Francji i wielorakich kontak-
tów niemieckich podróżnych z uczonymi, artystami i politykami 
w Paryżu, których opisy przewijają się w całym badanym okresie, 
podobnie zresztą jak zresztą i w innych epokach, stosunki kul-
turalne i dialog niemiecko-polski sukcesywnie zanikały. Ostatni 
rozbiór Polski i pierwsza fala emigracji polskich elit politycznych 

33 Bitterli, 1976, s. 81–179; Bitterli, 1986, s. 17, 42; nt. koncepcji contact zone dla 
opisania konfl iktów w obrębie spotkania się kultur zob. Pratt, 1992, s. 6. 
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i  kulturalnych po 1795 r. wpłynęła na zmniejszenie się liczby 
ewentualnych rozmówców czy partnerów. Ostatecznie stosunki 
te uległy zerwaniu po fali Wielkiej Emigracji, która nastąpiła po 
upadku powstania listopadowego. Bez elit towarzyskich i kul-
turalnych, wystarczy przypomnieć opisywaną ponurą atmosferę 
w Warszawie po 1830 r., wzajemna wymiana i splot kultur były 
na poziomie podróżujących, kulturalnych i literackich elit trudne 
do zrealizowania. Tym samym w odniesieniu do Polski sytuacja 
wzajemnego dialogu zmieniła się fundamentalnie. Aby posłużyć 
się językiem kolonialnego dyskursu, po 1831 r. nie rozmawiano 
już z mieszkańcami odwiedzanego kraju, lecz jedynie relacjono-
wano o nim samym. Polska – podobnie jak z punktu widzenia 
kolonizatora – przedstawiana była od zewnątrz, nie będąc już 
prezentowana z perspektywy kontaktów, jakie mogliby nawiązać 
zagraniczni goście. Znamienne jest, że ci spośród odwiedzają-
cych, którzy posługiwali się w latach 30. i 40. negatywną retoryką 
wobec Polski i polskiej kultury, nie wspominali w swych relacjach 
o żadnych partnerach dialogu, społecznych czy naukowych śro-
dowiskach w Polsce. Zamiast tego dominował podział na „my” 
i „oni”, który sprawiał, że w narracji brak było indywidualizacji 
charakteryzującej opisy przed 1800 r.34 Ten podstawowy wzorzec 
jednostronnie prowadzonego dyskursu, a  zatem hegemonicz-
nego dyskursu kulturalnego i  spojrzenia wręcz kolonialnego, 
można odnieść do kontekstu wewnątrzeuropejskiego, a  mia-
nowicie do relacji niemiecko-polskich i  relacji podróżniczych 
o  Polsce35. Dopiero połączenie narodowego i  hegemoniczno-
-kolonialnego dyskursu umożliwiło, inaczej niż w  odniesieniu 
do Francji, posługiwanie się przez podróżnych od połowy lat 30. 
negatywną i deprecjonującą retoryką. 

Również w odniesieniu do Francji w latach 30. XIX w. zazna-
czyła się pewna przemiana. Publiczne debaty i forsowany narodowy
dyskurs nie pozostały bowiem bez wpływu na narodowe samo-
określenie autorów, czego efekty widoczne były w  literaturze 

34 Said, 1995, s. 45 (w  oryg.: us and they). Na temat dyskursywnych strategii 
kolonialnego dyskursu, jak homogenizacja, wygląd zewnętrzny, pomijanie 
historyczności, które można odnieść do przypadku Polski po 1831 r., zob. Mills, 
1999, s. 108–110; Fabian, 1983. 

35 O tym Pratt, 1992, s. 10: „Readers of European travel books about Europe 
have pointed out that many of the conventions and writing strategies I associate 
here with imperial expansionism characterize travel writing about Europe as well”.
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podróżniczej. Coraz częściej pojawiał się motyw linearnej, 
narodowej granicy. Opisy ziem położonych wzdłuż Renu pełne 
były narodowych znaczeń i  odniesień do niemieckiej historii. 
Podróżujący autorzy coraz częściej pisali explicite o niemiecko-
-francuskich przeciwieństwach. Ta tendencja do odgraniczania 
się przy zastosowaniu języka podkreślającego narodowe przeci-
wieństwa przybrała na sile w 1840 r. podczas kryzysu reńskiego 
i we wzajemnym dialogu, w którym swój udział miała też litera-
tura podróżnicza. Odgraniczenie narodowe od Francji nastąpiło 
w  tym samym czasie, kiedy po stronie polskiej miała miejsce 
terytorialna ekspansja narodowa. 

Inaczej niż w odniesieniu do Polski, wobec której podróżni po 
części używali degradującej retoryki, w przypadku Francji sprawa 
nie wyszła poza polityczną płaszczyznę, na której umieszczano 
przeciwieństwa między Francuzami a Niemcami. W żadnej litera-
turze podróżniczej nie występują tak drastyczne i deprecjonujące 
wypowiedzi wobec Francuzów i  domniemanego francuskiego 
charakteru narodowego jak wobec Polaków, polskiej kultury 
i sposobu życia. W świetle literatury podróżniczej oddzielenie się 
od Francji pozostało w sferze dyskursu politycznego oraz – mimo 
pewnej rywalizacji – nie rozciągało się na kulturę, naukę i litera-
turę. Domniemane cechy, jak „złodziejski”, „podstępny”, w swej 
istocie „brudny” i „leniwy”, które coraz częściej w esencjonalny 
sposób przypisywano Polakom, nie pojawiają się w ogóle w rela-
cjach z Francji.

Nawet jeśli w rozwijającym się XIX w. w Niemczech dyskursie 
uczyniono z Francji odwiecznego wroga, a lata 40. były istotnym 
etapem procesu, który doprowadził do wydarzeń w 1870/1871 r., 
to jednak „ojczyzna wrogów” nie leżała wyłącznie po drugiej 
stronie Renu36. Wobec bardziej, w porównaniu z Francją, nega-
tywnych wzorców opisu nacjonalistycznej i szowinistycznej reto-
ryki odgraniczania się stosowanej wobec Polaków trzeba stwier-
dzić, że „ojczyzna wrogów” znajdowała się w oczach podróżnych 
w nie mniejszym stopniu po stronie polskiej. 

Odwołując się do perspektywy porównawczej, można, choć 
z pewną przesadą, pokusić się o twierdzenie, że ten najważniej-
szy, bo wewnętrzny wróg Prus jako inicjatora kształtującej się 

36 Jeismann, 1992, s. 76–95; Pelzer, 2001.
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koncepcji małoniemieckiej, znajdował się na dawnych ziemiach 
polskich. Polacy, którzy mieli być skupieni w  jednym państwie 
i od lat 30. poddawani germanizacji, stanowili największą, niepo-
równywalną z jakąkolwiek inną, mniejszość narodową w państwie 
pruskim. Po ostatniej i krótkiej fali euforii wobec polskich dążeń 
niepodległościowych na początku lat 30., nastawienie niemiec-
kiej opinii publicznej w  tej sprawie gwałtownie się odmieniło, 
a wraz z nim także obraz Polski. Polacy z odważnych bojowników 
o wolność stali się rychło buntowniczymi powstańcami i krnąbr-
nymi rewolucjonistami, którzy walcząc o swoją narodową nieza-
leżność, byli jednocześnie przeciwnikami Prus, czy też w ogóle 
Niemiec. Fakt, że powstanie listopadowe było zasadniczo skie-
rowane przeciwko Rosji, w procesie odgraniczania się od Pol-
ski, od polskiej kultury, polskiego charakteru nie miał istotnego 
znaczenia. W porównaniu z trwałym pogorszeniem się obrazu 
Polski i nieustającej negatywnej stereotypizacji Polaków dyskur-
sywny wymysł „ojczyzny wrogów” określający Francję wydaje się 
mało wnikliwy i koniunkturalnie uwarunkowany w odniesieniu 
do XIX-wiecznych doświadczeń wojennych.

Powyższy wynik rozważań winien być krytycznie odniesiony 
do autorów literatury podróżniczej. Podróżujący – w omawianym 
okresie – zostali określeni jako wykształcona, mieszczańska i lite-
racka elita. Za istotny motyw peregrynacji uznano kulturalnie 
i społeczno-politycznie zorientowaną podróż edukacyjną. Oba 
pojęcia – „wykształcone mieszczaństwo” i „podróż edukacyjna” 
– implikują cały szereg pozytywnych konotacji. Z rozumieniem 
mieszczaństwa będącego wiodącą warstwą w kształtowaniu się 
w XIX w. społeczeństwa obywatelskiego łączą się takie aspekty 
jak otwartość, tolerancja, wykształcenie, kultura i  kosmopoli-
tyzm37. To samo dotyczy – w pozytywnym i empatycznym sen-
sie – podróży edukacyjnej, która przełożona na formę relacji 
staje się częścią składową opinii publicznej, powinna wspierać 
w idealistycznym sensie przekazywanie wiedzy i kultury o innych 
regionach38. W każdym razie takie wymagania stawiano podróży 
edukacyjnej i były one spełniane w postrzeganiu i opisywaniu 
obu sąsiadów aż do początku XIX w.

37 Kocka 1995, s. 23; Bauerkämper, 2003, s. 7.
38 Wolbring, 1996.
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Zważywszy na dalszy rozwój w XIX w. obrazów obcych oraz 
tendencji do coraz silniejszego narodowego odgraniczania, które 
zwłaszcza w odniesieniu do Polski przybrało szczególnie nega-
tywną postać, wydaje się uzasadnione, by spojrzeć w krytycznym 
świetle na mieszczańskość i podróż edukacyjną, a  także zadać 
pytanie o  „koszty «mieszczańskiego projektu»”39 XIX-wiecz-
nego w  zakresie konstruowania obrazów obcych. W  każdym 
razie trudno uznać tę część opisów negatywnie hierarchizują-
cych i deprecjonujących Polaków jako pozytywną cechę miesz-
czańskiej podróży edukacyjnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że retoryka odgraniczania się i  semantyka degradacji, która 
wyraźnie się uwidoczniła się po 1830 r. u wykształconych, aktyw-
nych literacko, mieszczańskich podróżujących, którzy zdawali 
sobie zresztą sprawę z oddziaływania na opinię publiczną, nie 
odpowiada w żaden sposób ideałowi tolerancyjnego, otwartego 
i kosmopolitycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Co prawda już w  XVIII w. istniały pewne wzorce odgra-
niczania się, ale wyznaczały je zasadniczo czynniki społeczne 
i wyznaniowe. Przy czym nie ulega wątpliwości, że w porówna-
niu z okresem po 1830 r. miały one zupełnie inną jakość. Nie 
były ani hierarchizujące, ani oceniające i  przy całym krytycz-
nym nastawieniu, tak wobec Francji, jak i  Polski, były przeja-
wem oświecenia i reformatorskiego myślenia. Po części otwarte 
poparcie dla germanizacji dawnych ziem polskich i dominację 
nad polską kulturą w  kontekście XIX-wiecznego narodowego 
i hegemonialnego dyskursu trzeba z dzisiejszej perspektywy – bo 
dla współczesnych koncepcja narodu była nowoczesna i postę-
powa – traktować jako krok w tył wobec ideałów tolerancyjnego, 
mieszczańskiego społeczeństwa obywatelskiego, wobec oświece-
niowego kosmopolityzmu i mieszczańskiej podróży edukacyjnej 
jako jego elementu.

Podobieństwa mimo nieporównywalności

Porównanie wykazało wiele niespodziewanych paraleli 
w postrzeganiu Francji i Polski. Zostały one zaznaczone i pod-

39 Kocka 1995, s. 30.
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kreślone w zestawieniu z różnicami. One też sprawiły, że per-
spektywa porównawcza w odniesieniu do dwóch strukturalnie 
heterogenicznych regionów okazała się owocna, stwarzając 
możliwość zwrócenia uwagi na nowe aspekty oraz alternatywne 
punkty widzenia i interpretacje. 

Uchwycone w publikacjach relacji podróżniczych podobień-
stwa stanowią konkretny rezultat badania porównawczego. 
O ile pod względem ilościowym istniały znaczne różnice, o tyle 
w aspekcie jakościowym przeważały podobieństwa. Potwierdza 
to zestawienie serii wydawniczych ukazujące ich punkty kul-
minacyjne i  wyraźne spadki. Paralele mają swą kontynuację 
w  odniesieniu do porównywalnych warunków podróżowania, 
a  także w  zakresie werbalnej komunikacji czy też problemów 
językowych jako jednego z  aspektów praktyki podróżowania. 
Sposób postrzegania prowincji, wsi i mniejszych miast wykazywał 
więcej podobieństw niż różnic. Również w sposobie opisywania 
domniemanych charakterów narodowych można było odnaleźć 
cały szereg podobnych wzorców. Wyraźne paralele ujawniły się 
też w  następujących mniej więcej synchronicznie przełomach, 
w których zmianie ulegał obraz obcych. 

Wyjaśnienia istotnych zmian w obu obrazach obcych – Fran-
cuzów i Polaków – jak również ich interpretacji należy upatrywać 
przede wszystkim w wewnętrznej sytuacji w Niemczech i prze-
mianach następujących w obrazie własnym niemieckich autorów. 
Wpływ na zmiany wizerunku obcych, choć zwykle krótkotrwały, 
zależny od pozycji autora wobec koniunktury politycznej, miały 
zewnętrzne wydarzenia: rewolucja francuska, uchwalenie Kon-
stytucji 3 maja, rozbiory Polski, insurekcja kościuszkowska, wojny 
napoleońskie i powstanie listopadowe. Jednak nie zastąpiły one 
w umysłach współczesnych przez dłuższy czas już funkcjonują-
cych i  przekazywanych obrazów. Wydarzenia te nie zmieniły 
wzorców opisywania, które pozostały zasadniczo podobne od 
czasów ancien régime. Z obrazu własnego autorów wynika, że ich 
wzorce odgraniczania się uwarunkowane były przede wszystkim 
społecznie i wyznaniowo. 

Trwała przemiana nastąpiła dopiero wraz z rozwojem sytu-
acji w Niemczech i debatą z lat 30. XIX w. nad kwestią narodu, 
narodowości i  państwa narodowego. W  tym czasie to właśnie 
wydarzenia zewnętrzne, jak powstanie listopadowe czy kryzys 
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reński, potęgowały i rozpalały dyskurs narodowy, który znajdo-
wał się w istotnej fazie, decydującej o jego kształcie i kierunku. 
I właśnie w tym momencie, który jednocześnie oznaczał zmianę 
w obrazie własnym autorów w kierunku wzmocnionej tożsamości 
narodowej, nastąpiła metamorfoza w obrazie jednego i drugiego 
sąsiada. Jednak ten negatywny zwrot był wobec Polski daleko 
silniejszy i  na dodatek dużo bardziej trwały, na co wskazują 
wyniki badań zajmujące się niemieckim obrazem Francji i Pol-
ski w XIX w.40 Przy czym podróżni nagminnie odwoływali się 
do cech, które pierwotnie służyły zasadniczo do odgraniczenia 
społecznego, tyle tylko, że teraz zostały sfunkcjonalizowane dla 
celów kontrukcji świadomości narodowej. 

Ten proces przemiany obrazu obcych, obu sąsiadów, spotę-
gowały i napędzały co prawda zewnętrzne okoliczności, ale osta-
tecznie przebiegał on jednak przede wszystkim na płaszczyźnie 
długotrwałej transformacji społecznej. Wywarła ona wpływ na 
obraz własny podróżujących elit. Norbert Elias scharakteryzował 
to zjawisko w następujący sposób: „Wraz z powolnym awansem 
niemieckiego mieszczaństwa z pozycji drugorzędnej warstwy do 
nośnika niemieckiej świadomości narodowej i wreszcie – choć 
późno i tylko pod pewnymi warunkami – do warstwy panującej; 
z warstwy, która początkowo, aby zaistnieć i mieć legitymację 
musiała się odgraniczyć od warstwy dworsko-arystokratycznej, 
a potem od konkurujących narodów, zmieniła też antytezę «kul-
tury i  cywilizacji» z  całą jej zawartością znaczeniową, jej sens 
i funkcję: głównie społeczna antyteza stała się przede wszystkim 
narodową antytezą”41. 

W  kontekście stanowo uporządkowanego społeczeństwa 
ancien régime mieszczańsko-oświecona warstwa średnia, do której 
należeli podróżni, odgraniczała się zasadniczo w obrębie drabiny 
społecznej od góry – od szlachty, a od dołu – od niemieszczań-
skich warstw społecznych. Społecznie i kulturalnie nacechowany 
przez porządek, wykształcenie, czystość i  pracowitość obraz 
własny wpływał na obraz obcych. Przypisywanie negatywnych 
cech obcym, Francuzom i  Polakom, omijało z  zasady jedną 
tylko warstwę, mieszczańską warstwę średnią, o której podróżni 

40 Jeismann, 1992; Koch, 2002; Kopp, 2001; Pleitner, 2001.
41 Elias, 1997, t. 1, s. 126 (podkr. w oryg.).
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piszą zresztą bardzo niewiele. W niektórych przypadkach nega-
tywne oceny nie dotyczyły też polskiej, wykształconej szlachty. 

Dopiero w XIX w. z „charakterów przypisywanych poszcze-
gólnym warstwom społecznym uczyniono charaktery narodowe”, 
które służyły explicite narodowemu odgraniczeniu42. Przemiana 
ta staje się widoczna dopiero pod koniec badanego okresu, który 
nazywa się „przejściowym” (Sattelzeit). W szczególności w relacji 
niemiecko-polskiej przeciwieństwa, postrzegane wcześniej jako 
społeczne, zamieniły się w rozgraniczającą narodową antytezę. 
Interpretacja toposu polnische Wirtschaft jako w  pierwszym 
rzędzie społecznie nacechowanego stereotypu w okresie ancien 
régime kieruje się przeciwko tezie Huberta Orłowskiego o spe-
cyfi cznie niemieckim, tzn. narodowym dyskursie od XVIII w.43 
W  porównaniu z  najczęściej również negatywnymi ocenami 
francuskiego charakteru narodowego, które aż do początku 
XIX w. – podobnie jak w  przypadku Polski – odnosiły się do 
antagonizmów społecznych, napotykamy tu jednak znacznie 
więcej podobieństw niż w przypadku nacechowanych narodowo 
niemiecko-polskich antytez. Dopiero wraz z forsowaniem dys-
kursu narodowego w latach 30. XIX w. i w obliczu specyfi cznych 
niemiecko-polskich relacji wynikających z pytania o narodową 
przynależność dawnych ziem polskich oraz zerwania dotych-
czasowych splotów kulturalnych, sąsiedztwo niemiecko-polskie 
i niemiecki dyskurs o Polsce zaczęły przybierać już tylko naro-
dowe barwy. Odgraniczanie się czy nawet wykluczanie stało się 
w narracji podróżnych w odniesieniu do Polaków daleko silniej-
sze niż wobec Francuzów. 

Dlaczego do Francji i do Polski? Dlaczego komparatystyczna 
analiza postrzegania dwóch krajów i  regionów, uznawanych 
w  politycznym i  naukowym dyskursie najczęściej za hetero-
geniczne? Może na te pytania i  na zagadnienie postrzegania 
i konstrukcji przestrzeni, inności oraz obrazów obcych najlepiej 
odpowiada polski powieściopisarz Józef Mackiewicz. W  eseju 
napisanym w 1957 r. i zatytułowanym Tak zwany Wschód euro-
pejski napisał: „Czym właściwie jest tzw. europejski Wschód? 
Po tym wszystkim, co zostało już napisane na ten temat, pytanie 

42 Tamże, s. 130; zob. też Maurer, 1993, s. 81.
43 Na temat społecznie nacechowanych toposów zob. Maurer, 1993, s. 70.
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wydać się może co najmniej spóźnione. Nie obniżając w niczym 
zasług wielu uczonych, polityków, pisarzy, ma się jednak czasami 
wrażenie, że gdyby o tym Wschodzie napisano nieco mniej, może 
byśmy go znali nieco lepiej. […] Chcę tylko zwrócić uwagę na 
prawdę dobrze znaną, że specjaliści, nawet w dziedzinie nauk 
ścisłych, ulegają często skłonności do zbyt pochopnej diagnozy. 
Ta skłonność, z punktu widzenia ludzkiego zrozumienia, znajduje 
tym szersze pole w dziedzinach mniej konkretnie określonych. 
Do nich należy europejski Wschód. Znane jest przysłowie o drze-
wach, które zasłaniają widok lasu. Otóż dziedzina europejskiego 
Wschodu jest taka obszerna, że z natury rzeczy dostarcza niezli-
czonej ilości podobnych drzew, które wcale skutecznie potrafi ą 
zasłaniać widok lasu”44.

Niniejszą pracę rozpoczyna cytat z ok. 1800 r., prezentujący 
widoki bezludzia polskich lasów i  równin rozpościerające się 
za oknami powozu, którym podróżował Joseph Hager, kończy 
zaś spojrzenie wstecz z polskiej perspektywy w połowie XX w. 
Badana przestrzeń czasowa nie była co prawda aż tak rozległa, 
jednak tylko komparatystyczna perspektywa ujmująca różne 
regiony w dłuższej przestrzeni czasowej, porównanie z jego heu-
rystycznymi funkcjami i analitycznymi możliwościami pozwala 
w odniesieniu do kwestii postrzegania, obrazów obcości i dys-
kursów na kwestionowanie i  relatywizację punktów widzenia. 
Porównanie może ukazać podobieństwa tam, gdzie zwykle 
przeważają różnice. Dotyczy to zarówno narodowych dyskursów 
i wyobrażonych wrogości, jak też historiografi cznych kategorii 
takich jak Europa Wschodnia i Zachodnia. Jednakże dopiero 
porównanie jako kategoria analityczna  – śledząca postrzeganie 
współczesnych ok. 1800 r., które zresztą z niemieckiej perspek-
tywy w odniesieniu do Francji i Polski nie zostało w żadnym razie 
wyczerpane i w odniesieniu do okresu początków nowoczesnej 
Europy mogłoby być rozpatrywane w innych jeszcze aspektach 
– może otworzyć w politycznym i historiografi cznym dyskursie 
nowe przestrzenie. Przestrzenie, w których postrzeganie jednego 
czy drugiego drzewa nie przesłoni widoku lasu. 

44 Mackiewicz, 1996, s. 150. 
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