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ABSTRACT: The article discusses the construction of the image of the Middle East in 
Polish sixteenth century memoirs. The material is based on texts by Anzelm Polak, 
Jan Goryński, Erazm Otwinowski, Andrzej Tarnowski, and Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
„Sierotka”. Using research methods and tools of lexical semantics, and in particular the 
lexical-semantic fields theory, as well as the findings of cultural linguistics, the follow-
ing conclusions have been reached. 1) Memoirists described unknown lands from an 
anthropocentric perspective. 2) They were interested in aspects such as: the physical 
appearance and the psyche of residents of the Middle East, their religion, social rela-
tionships, and nature. 3) Oriental vocabulary, detailed descriptions, and comparisons 
play a major role in the reconstruction of the Middle Eastern reality. The analysed 
diaries are a good source of knowledge about the mentality of the Old Polish nobil-
ity and about life in the realms of the contemporary Middle East, especially Turkey.
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WSTĘP

Zainteresowanie Polaków obcymi krajami znalazło swoje odzwierciedlenie w XVI-
-wiecznym piśmiennictwie pamiętnikarskim. Z jednej strony wiązało się to z renesanso-
wymi podróżami w celach edukacyjnych, jakie odbywała ówczesna szlachta do państw 
zachodnioeuropejskich, z drugiej zaś z pragnieniem przekroczenia barier znanego dotych-
czas świata. Pobudki, jakie kierowały podróżnikami tego czasu, miały więc rozmaity 
charakter. Jedni chcieli odbyć pielgrzymkę do miejsc świętych dla chrześcijan (choć trzeba 
pamiętać, że polscy pielgrzymi, m.in. Jaks z Miechowa, Piotr Wysz, biskup krakowski 
– 1409 r., Jan Długosz – 1450 r., Jan Łaski, chorąży sieradzki – 1451 r., Krzysztof Szy-
dłowiecki, kanclerz koronny – 1492 r. docierali do Ziemi Świętej od początku XV w.)1, 
inni, żądni przygód, marzyli, żeby zapuścić się dalej niż ich poprzednicy, jeszcze inni 
odkrywali nowe rejony przy okazji wykonywania obowiązków służbowych. Rozwój sto-
sunków dyplomatycznych zmuszał władze ówczesnej Rzeczpospolitej do organizowania 
licznych wypraw poselskich nie tylko do krajów, z którymi międzynarodowa współpraca 
miała już długą tradycję i które znajdowały się w dość bliskim zasięgu przestrzennym, 
ale także do mocarstw znacznie oddalonych (zwłaszcza do Porty Osmańskiej). Uczestnicy 
tych wyjazdów mieli okazję do obserwacji nieznanych im szerokości geograficznych, ich 
mieszkańców, obyczajów, religii, architektury, fauny czy flory. Niektórzy z nich zachwy-
ceni, czy może lepiej byłoby napisać – zachłyśnięci, nieprzebranym bogactwem obcych 

1 Roman P o l l a k  (red.), Antologia pamiętników polskich XVI wieku, oprac. Stanisław D r e w -
n i a k, Marian K a c z m a r e k, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1966, s. XXVII.
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światów i kultur chwytali za pióro i albo jeszcze w trakcie wyprawy, albo tuż po jej 
zakończeniu spisywali to, co udało im się zobaczyć.

Dawne relacje pamiętnikarskie z podróży na Bliski Wschód stanowią cenne źródło do 
badań różnego typu: historycznych, filologicznych, kulturoznawczych i innych. W niniej-
szym artykule chciałbym się skupić na oglądzie pewnych sfer pojęciowych związanych 
z egzotyczną dla przedstawicieli stanu szlacheckiego rzeczywistością i ze słownictwem, 
które te sfery wypełnia2. Obserwacje czynione będą w kontekście językoznawczym, wobec 
czego do opisu materiału zostaną wykorzystane narzędzia lingwistyki (także kulturowej), 
ze szczególnym uwzględnieniem semantyki leksykalnej i leksykologii historycznej.

W tym miejscu należy przywołać podstawowe ustalenia z zakresu metodologii, 
którą posłużę się w dalszym ciągu wywodu. Jednym z głównych terminów, jakim będę 
operować, jest „pole leksykalno-semantyczne”. Rozumie się przez nie „grupę wyrazów 
powiązanych wspólnym znaczeniem, między którymi istnieją określone relacje znacze-
niowe, mające dawać w konsekwencji system zwarty i hierarchiczny”3. Badane teksty 
mieszczą się w szeroko rozumianej potocznej odmianie polszczyzny XVI w. (pamiętni-
ki są cennym źródłem w procesie poszukiwania dominant stylistycznych tej odmiany), 
gdyż charakteryzują się takimi parametrami, jak: niespecjalistyczność, nieoficjalność, 
a w mniejszym stopniu: ekspresywność i emocjonalność. Wąski zakres nacechowania 
ekspresywnego słownictwa, którym operuje literatura pamiętnikarska, zbliża je do lek-
syki wspólnoodmianowej, wobec czego spośród wielu propozycji badawczych poświęco-
nych polowej analizie słownictwa na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystałem 
propozycję A. M a r k o w s k i e g o4. Badacz dokonał podziału słownictwa współczesnej 
polszczyzny z perspektywy antropocentrycznej, a ściślej egocentrycznej, która zakłada, 
że „schemat zależności leksykalno-semantycznych (...) ma (...) odzwierciedlać naiwnose-
mantyczny stosunek do rzeczywistości językowej tzw. przeciętnego użytkownika języka”5. 
Schematowi pojęciowemu, który ujmuje rzeczywistość w pewnych sferach, odpowiada 
siatka leksykalno-semantyczna6.

Dla językoznawstwa kulturowego szczególnie istotny jest fakt, że sposób postrzegania nie-
znanego świata Bliskiego Wschodu i tych jego części, na które w swych opisach XVI-wieczni 
autorzy kładą szczególny nacisk, pozwala zrekonstruować ówczesny językowy, potoczny obraz 
świata ujmowany z punktu widzenia przeciętnego szlachcica7. Utrwalony bowiem w dawnej 
literaturze językowy obraz świata pomaga „odtworzyć ustaloną w  języku pisarza hierarchi-

2 Analizę materiału prowadzę z perspektywy onomazjologicznej (od pojęć do nazw).
3 Ryszard To k a r s k i, Struktura pola znaczeniowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-

szawa 1984, s. 11.
4 Andrzej M a r k o w s k i, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wydawnictwo 

„Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992.
5 Ibidem, s. 84.
6 Takie podejście pozwoliło autorowi na wyróżnienie dwóch podstawowych makrosfer: I. Ja 

wobec siebie i II. Ja wobec tego, co poza mną. W obrębie pierwszej wyróżnił sfery: 1. Ja jako istota 
fizyczna oraz 2. Ja jako istota psychiczna, zaś w obrębie drugiej wskazał 4 sfery: 1. Ja wobec Boga, 
2. Ja wobec ludzi, 3. Ja wobec rzeczywistości, 4. Ja wobec natury. Każda z nich składa się z kilku 
pól tematycznych, np. w ramach sfery Ja jako istota fizyczna istnieją pola: ciało, jego części, cechy, 
wygląd, rozwój ciała, ruch ciała, działanie ciała, zmysły, choroby. Łączna suma wszystkich pól wynosi 
w ujęciu Markowskiego 50, zob. ibidem, s. 85–152.

7 Jerzy B a r t m i ń s k i, Styl potoczny, w: Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 119.
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zację wartości oraz właściwy mu sposób widzenia poprzez język fragmentów rzeczywistości 
pozajęzykowej (jej interpretację)”8.

Za materiał badawczy posłużyły następujące teksty z zakresu XVI–wiecznej literatury 
faktu: Anzelm P o l a k, Chorographia albo topographia, to jest osobliwe a okolne opisanie 
ziemie świętej z wypisania onej ludzi pewnych tam bywałych, teraz niedawno z łacińskiego 
na polski przetłumaczona przez Andrzeja Rymszę... (1595) (dalej skrót AP), Jan G o r y ń -
s k i, Peregrynacja do Ziemi Świętej (JG), Erazm O t w i n o w s k i, Wypisanie drogi turec-
kiej (EO), Andrzej Ta r n o w s k i, Krótkie wypisanie drogi (AT)9 oraz Mikołaj Krzysztof 
R a d z i w i ł ł „Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584 (MKR)10.

Ze względu na ograniczone rozmiary niniejszego tekstu pomijam szczegółową cha-
rakterystykę pamiętników wybranych do analizy11. Należy natomiast wspomnieć o kry-
teriach ich doboru. Po pierwsze, łączy je czas powstania; wszystkie pochodzą z XVI w. 
Po drugie, zostały napisane po polsku, z wyjątkiem relacji Anzelma Polaka, którą autor 
stworzył po łacinie. Zdecydowałem się na włączenie tego dziełka z tego względu, że dość 
szybko przełożono je na polski, co wynikało z dużej popularności, jaką Opisanie wów-
czas się cieszyło (oryginalna wersja łacińska ukazała się drukiem trzykrotnie w XVI w. 
w: 1512, 1514, 1519). Po trzecie wreszcie, badane diariusze łączy nie tyle nawet wspólna, 
podobna tematyka, co obszar zainteresowania w sensie czysto geograficznym. W drodze 
selekcji wybrałem te utwory, które za przedmiot opisu obrały ówczesne kraje Bliskiego 
Wschodu (co nie znaczy, że brak w nich opisów innych rejonów, które znalazły się na 
trasie podróży). Pominąłem zaś te, które dostarczają wyłącznie opisów krajów Europy 
Zachodniej i Południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia), wschodnich rubieży Rzecz-
pospolitej, a nawet szeroko rozumianego Orientu, np. Indii12.

Anzelm Polak, który przebywał w Ziemi Świętej w latach 1507–1508, opisał dokład-
nie, zaczynając od południa, Betlejem i Hebron, Emaus i Jaffę na zachodzie, Nazaret 
i Samarię na północy, Jerycho i Morze Martwe na wschodzie oraz Jerozolimę, stanowiącą 
dlań punkt centralny. Na trasie podróży Jana Goryńskiego znalazły się: Jaffa, Rama, 
Jerozolima, Betlejem, Cypr, zaś Radziwiłł „Sierotka” zwiedził: Kretę, Cypr, Jaffę, Trypolis 
w Syrii, Damaszek, Samarię, Galileę, Jerozolimę, Egipt, Aleksandrię, Włochy i Wenecję.

Drugą grupę spośród badanych tekstów stanowią opisy peregrynacji do Wysokiej 
Porty. Ze względu na komplikującą się w drugiej połowie XVI w. sytuację polityczną 
Rzeczpospolitej miały miejsce liczne polskie poselstwa do Imperium Osmańskiego. Ich 
owocem były relacje Erazma Otwinowskiego i Andrzeja Tarnowskiego. Pierwsza skupia 
się na opisie Konstantynopola, druga dokumentuje wypadki, jakie rozegrały się na trasie: 
Konstantynopol, Bułgaria, Rumunia, Stepy Oczakowskie i Azow.

 8 Marian B u g a j s k i, Anna W o j c i e c h o w s k a, Teoria językowego obrazu świata w badaniu 
idiolektu pisarza, „Poradnik Językowy”, 1996, z. 3, s. 25.

 9 Teksty za wydaniem: R. P o l l a k, op. cit.
10 Tekst za wydaniem: Mikołaj Krzysztof R a d z i w i ł ł „Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii 

i Egiptu, 1582–1584, oprac. Leszek K u k u l s k i, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
11 Zob. R. P o l l a k, op. cit., s. XXVII–LXI, 3–4, 13–14, 30–32, 183–184, 203–204 oraz 

M.K. R a d z i w i ł ł „Sierotka”, op. cit., s. 249–255.
12 R. P o l l a k, op. cit., s. XXVII–LXXXV.
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CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

Jak już wspomniano, w koncepcji językowej kategoryzacji świata człowiek ujmuje ota-
czającą go rzeczywistość przez pryzmat własnego JA. Antropocentryczny punkt widzenia 
stanowi podstawę wyodrębniania poszczególnych sfer pojęciowych, które są wypełniane 
odpowiednią siatką leksykalno-semantyczną. Autorzy wybranych do analizy relacji pamięt-
nikarskich zwracają szczególną uwagę na odmienny od polskiego u b i ó r mieszkańców 
oglądanych regionów świata, np. „Mamaluki (...) mają na sobie ubiór biały płócienny, 
barzo szeroki, tak że jedno głowę koniowi widzieć, która z kutasami i ze dzwonki ubrana” 
(MKR 33) i na różne jego elementy, np.: „Bo jedni w zawojach, drudzy w zarkułach13, 
z białej pilśni wysoki kołpak14, który się nazad szeroko zawiesza, a skofije15 mosiądzowe 
pozłociste u nich i kity pierza białego czaplego” (EO 191–192); „bieżeli [Turcy], czapki 
z głów zrywając, mieszki urzynając, bisagi16 przerzynając” (JG  18); „A  drugi Ormian 
oberwał na nim sajdak17 i torbę” (EO 196); „Czuha18 czerwona damaszkowa” (MKR 125).

Podróżnicy w rozbudowanych niekiedy i dość szczegółowych opisach odnotowują 
różne elementy wyglądu napotykanych ludzi, zwłaszcza te, które służą o z d o b i e n i u 
ich ciał, np. „mają (Murzyni R.Z.) przekłute uszy, a wiele ich i nozdrę jedną u nosa, 
to zawieszają jaką gałeczkę szklaną; a miedzy białymi głowami barzo ich wiele, które 
wargę spodnią też przekłutą mają, to kółko zawleczone, a gałka u niego; jeśli wielka, 
tedy wargę odciągnie, że zęby widać – dosyć rzecz sprośna” (MKR 159). We fragmentach 
tego typu można dostrzec ślady odautorskich komentarzy, które wyrażają pewien dystans, 
a nawet negatywny stosunek wobec cudzoziemskich praktyk nieznanych obyczajowości 
XVI–wiecznej szlachty polskiej, por. wyrażenia: rzecz dziwna, dosyć rzecz sprośna.

Uwadze podróżników nie umyka także słownictwo należące do innych pól związa-
nych z funkcjonowaniem człowieka w aspekcie fizycznym, jak m i e s z k a n i e  i  j e g o 
w y p o s a ż e n i e, np. „Araby w kotarhach19 z trzodami owiec i z wielbłądy na paszach, 
którzy póki pasze mają, mieszkają” (MKR 44).

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

Na kartach analizowanych relacji można znaleźć wiele stereotypowych, wartościują-
cych zwykle negatywnie, sądów na temat mieszkańców penetrowanych terenów. Idzie 
tu o tzw. klisze wyobrażeniowe, wedle których przedstawicielom konkretnych narodów 
przypisuje się typowe, powtarzające się cechy20.

13 Przy wyrazach oznaczających realia bliskowschodnie, pochodzących z języków orientalnych, 
używam skrótu „orient.”. Zarkuła orient. ‘wysokie nakrycie głowy noszone przede wszystkim przez 
janczarów, derwiszy, a nawet marynarzy; może też jakaś ozdoba noszona na czapce’; zob. Stanisław 
S t a c h o w s k i, Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim, Księgarnia Akademicka, 2007, s. 465.

14 Kołpak orient. ‘filcowe męskie nakrycie głowy z futrzanym otokiem’; zob. ibidem, s. 237.
15 Skofija orient. tu ‘hełm’, zob. R. P o l l a k, op. cit., s. 192.
16 Bisaga (biesaga) orient. ‘worek podróżniczy’; zob. ibidem, s. 18.
17 Sajdak (sahajdak) orient. ‘pokrowiec skórzany na łuk i strzały, kołczan’; zob. S. S t a c h o w -

s k i, op. cit., s. 344–345.
18 Czuha orient. ‘długie wierzchnie odzienie z rękawami, podbite futrem, rodzaj płaszcza’; zob. 

ibidem, s. 94.
19 Kotarha orient. ‘szałas, namiot’, zob. ibidem, s. 243–244.
20 Aleksandra N i e w i a r a, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX 

wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 32.
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Na temat ludów tureckich pamiętnikarze wypowiadają się zdecydowanie negatywnie, 
podkreślając zwłaszcza ich zbójeckie usposobienie, np.: „Gdyśmy do barki szli, Turcy 
nam rzeczy nasze wydzierali, drugim urzynali, aleć z kijem subbaszyn przyszedł” (JG 26); 
„Turcy zrzucili dwu z osłu, tam jednego zabić chcieli, a drugiego z suknie zewlekli, aż 
tłumacz przyszedszy obronił” (JG 22); chciwość, np.: „Potym Turcy obaczywszy, iż nam 
pieniędzy nie chcieli dawać, nie chcieli nas na górę dalej puścić” (JG 21); „bo iż Turcy 
za pieniądze wszystko radzi uczynią” (MKR 102) i porywczość, np. „Przybieżał jeden 
Turczyn; nie mówiąc nic, wziąwszy kamień, dał w łeb Gardyjanowemu mułowi, potym 
strzały dobył i stał tak długo, aż wżdy nie wiem jako ich ubłagano” (JG 24). Mieszkań-
com Imperium Osmańskiego wytykano także niemoralne z punktu widzenia katolika 
prowadzenie się, np.: „Miał ten emir dwie żenie, ale z żadną nie mieszkał; barzo był 
swawolnego żywota” (MKR 128); „mieszkają (Tatarzy nogajscy) jako bestyje, mnożąc 
się, a każdemu wolno mieć żon, ile ich może pożywić” (AT 210) i wrogie nastawienie 
do chrześcijan, np. „bo tam jakiś Turczyn mieszkał, który srogim był na chrześcijany” 
(MKR 82). Ta ostatnia cecha jest znamienna – według podróżujących – także dla przed-
stawicieli innych grup etnicznych, np. „obywatele Murzyni barzo źli ludzie i niesprzy-
jaźliwi chrześcijanom (Ramie)” (MKR 120). Podobnie wartościuje się także Arabów, 
podkreślając przede wszystkim przynależną im skłonność do rozbojów, np. „bo Arabowie 
choć zbójce” (MKR 94)21.

CZŁOWIEK WOBEC BOGA

Sfera religijna zajmowała istotne miejsce w świadomości dawnych Polaków. Znale-
zienie się w obszarze funkcjonowania odmiennej religii, jaką jest islam, nie pozostawało 
bez echa w przywołanych relacjach pamiętnikarskich22. Spostrzeżenia dotyczące obcych 
realiów oraz obyczajów i praktyk religijnych zajmują sporo miejsca na kartach omawia-
nych pamiętników, np.: „Oględywaliśmy też przedniejsze moschee (…) Pierwsza jako 
u nas cathedralis (…) mym zdaniem (bom ją wkoło obchodził kilka razy) jest więtsza 
niż lubelskie miasto” (MKR 166); „Niedaleko od tego kościoła jakoby na czworgu staj, 
to jest prawie jakoby do Skałki, gdzie św. Stanisław zabit, od kościoła św. Bernardyna, 
jest rola Damaszku” (AP 7); „Święte Jeruzalem siedzi na wysokiej górze najświętszej 
Syjonie, i idzie nieco na dół z góry od Wieczernika połudziennego (...) Wszakoż zda mi 
się, iż na dłużą i na szerzą jest na kształt Krakowa” (AP 10); „tym dopuszczono wniść 
(do kościoła Grobu Świetego) z nami bez dania pieniędzy, bo taki obyczaj” (MKR 
51). Turecka leksyka mieszcząca się w polu RELIGIA świadczy o dużym zainteresowaniu 
omawianym obszarem ludzkiej egzystencji, np. „Turcy mają swoją moscheę23 niewielką, 
okrągłą, w której jest w pośrzodku prawie na kamieniu wyciśnienie stopy, gdy pan 
Chrustus na niebo wstępował” (MKR 77); „a wniść tam nie wolno chrześcijanom [ani 

21 Ibidem, s. 61–65 oraz Rafał Z a r ę b s k i, Językowe sposoby oswajania egzotycznej rzeczywistości 
w „Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, w: Danuta 
K o w a l s k a (red.), Pogranicza. Materiały z konferencji 8–10 maja 2006 r., Archidiecezjalne Wydaw-
nictwo Łódzkie, Łódź 2007, s. 757–758.

22 Zob. Michał K u r a n, Pogranicza dobra i zła, piękna i brzydoty w siedemnastowiecznych polskich 
poetyckich relacjach z podróży na muzułmański wschód, w: D. K o w a l s k a (red.), op. cit., s. 359–378.

23 Moschea orient. ‘meczet’; zob. Słownik wyrazów archaicznych i orientalnych, w: Samuel Tw a r -
d o w s k i, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy, wydał 
Roman K r z y w y, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2000, s. 424.
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żydom], bo jest moschea turecka” (MKR 61); „ci santonowie24 nadzy tedy na ulicach 
i miejscach jawnych” (MKR 37); „Koni także na każdy dzień, okrom bajaranu25 (co 
u nas piątek), może przedać i kupić, co kto chce” (EO 190).

Warto wspomnieć, że podobnie jak i w innych wypadkach autorzy pamiętników 
w opisie obcych realiów wykorzystują figurę porównania, w których comparans poprze-
dzony rozmaitymi formułami, np. „niż, jest na kształt, jakoby, podobny” odwołuje się 
do elementów znanej polskiej rzeczywistości, np. „więtsza niż lubelskie miasto”, „jest 
na kształt Krakowa”.

Z poruszaną tematyką wiążą się także komentarze odautorskie dotyczące obserwo-
wanych praktyk religijnych, w których został wyrażony negatywny stosunek do niechrze-
ścijan, np. „To zda mi się potrzebna wiedzieć, aby każdy obaczył zaślepienie pogańskie, 
co Turcy mają w swych prognostykach (bo czarami, gusłami barzo się bawią)” (MKR 
188); „Turcy tego bronią (wywożenia mumii egipskich R.Z.) (...) ponieważ oni barzo 
się parają czarami” (MKR 206).

CZŁOWIEK WOBEC INNYCH LUDZI

Obserwacja polskiej współczesnej leksyki wspólnoodmianowej dowodzi, że sfera 
pojęciowa JA WOBEC LUDZI cechuje się największym bogactwem. Według A. Markow-
skiego mieści się w niej aż 12 pól leksykalnych. Dla porównania warto wspomnieć, 
że w sferze JA WOBEC BOGA wyodrębniono tylko 2 pola26. Takie proporcje wskazują 
na złożony i zróżnicowany charakter stosunków międzyludzkich, co znajduje odzwier-
ciedlenie na płaszczyźnie leksykalnej. Podobne spostrzeżenia dotyczą warstwy słownej 
interesujących nas relacji pamiętnikarskich.

Dość licznie zaprezentowano w nich n a z w y  r e l a c j i  s p o ł e c z n y c h, np. „Tam 
zsiadając po ośmi szelągach daliśmy mukirom27” (JG 18); „A wtem onego pieszego 
wołowca abo czabana28 na potwarz do Posła na noszach przynieśli” (EO 197); „eunu-
chowie29 siadają” (EO 192). Bogatą grupę stanowią także określenia s t o s u n k ó w 
s ł u ż b o w y c h (zwłaszcza wojskowych), panujących w krajach Bliskiego Wschodu (głów-
nie w Turcji). W tym polu mieszczą się następujące genetycznie obce jednostki leksykal-
ne, np.: „Sandżak30 [(jest to rządca jakiej prowincjej, właśnie jako u nas wojewoda)]” 
(MKR 27); „Ale Gardyjan (...) szedł do subbaszyna31, prosząc go, aby przydał janczarów 

24 Santon orient. ‘duchowny muzułmański’, zob. S. S t a c h o w s k i, op. cit., s. 353.
25 Bajram orient. ‘święto u mahometan następujące po miesiącu postu zwanym ramazanem; 

(w  stpol. często) sam okres postu; (przen. też) zabawy, uroczystości’; zob. ibidem, s. 31–32.
26 Zob. A. M a r k o w s k i, op. cit., s. 79–94.
27 Mukir (mukier, mukar) orient. ‘przewodnik mułów, sługa’; zob. S. S t a c h o w s k i, op. cit., 

s. 287.
28 Czaban orient. ‘pastuch wołów, wołowiec’; zob. ibidem, s. 77–79.
29 Eunuch (ewnuch) ‘rzezaniec, kastrat pełniący zasadniczo funkcję strażnika kobiecej części 

pałacu władców starożytnych i orientalnych’; zob. Maria Renata M a y e n o w a, Franciszek P e p ł o w -
s k i (red. t. 1–34), Krzysztof M r o w c e w i c z, Patrycja P o t o n i e c (red. t. 35 do hasła ROWNY), 
Słownik polszczyzny XVI wieku, Ossolineum (1966–1994), IBL PAN (od 1995), Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1966–2001.

30 Sandżak (sandziak) orient. tu w znaczeniu ‘dowódca wojsk z terenu sandżaku czyli okrę-
gu administracyjno-wojskowego w Turcji osmańskiej; namiestnik, zarządca’ (= sandziak beg); zob. 
S. S t a c h o w s k i, op. cit., 349–351.

31 Subbasza (subaszy) orient. ‘w Turcji osmańskiej dowódca sipahiów (= jazdy) z terenu jednej 
kazy (= okręgu sądowo-administracyjnego)’; zob. ibidem, s. 377.
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kilka dla naszego pokoju” (JG 23); „basza (który synem był onego mahometa baszy, 
który był wizyrem32, a zabit od Turczyna)” (MKR 35); „Tam do tych baszów do spra-
wowania poselstwa tylko Pan Poseł z tłumaczem wychodzi (które de verbo ad verbum, 
jako przed samym cesarzem, tak pierwej przed starszym wizyr-baszą33, jako Rotem Basza 
natenczas, potem zaś przed wszystkimi baszami przed witaniem cesarza powiedzieć powi-
nien)” (EO 187); „U tej drugiej bramy, gdy poseł cudzoziemski witać ma cesarza, a już 
tam przyjeżdża, stoją dwa kapidziejowie34 starszy z srebrnymi laskami długimi, jakoby 
marszałkowie abo właśni rzymscy ceremoniarum magistri” (EO 186–187); „wespołek 
z czauszem35 tureckim, kędym mieszkał przez 11 dni w polach pustych aż do Ozowa” 
(AT 206); „kadej36 (co u nas wójtem albo sołtysem, który więc rządy zowią, a to tam 
emeritis militibus, janczarom i inszym z opatrzenia dawają, nad każdą wsią serbską albo 
turecką jednego Turczyna przełożywszy, którzy go koleją żywią)” (EO 196); „tam w jednej 
stronie od kata siedzą baszowie sześć, a po drugiej stronie, po prawej ręce, siedzą dwaj 
kadiliszkierowie37, to jest duchowni” (EO 187); „Ci Tatarowie (...) miedzy sobą mają 
jednego starszego, którego zowią kazimurza38, którego słuchają, kiedy chcą” (AT 209).

Tematyka wojskowa nierozerwalnie się łączy z podróżami na Bliski Wschód, a zwłasz-
cza z wyprawami poselskimi. Podróżnicy bacznie obserwowali sposób zorganizowania tam-
tejszego życia militarnego, o czym przede wszystkim świadczy znaczny udział w badanym 
materiale orientalnych nazw godności wojskowych (w tym także wyżej wspomnianych), 
np. „Miał (Dzafer basza R.Z.) z sobą z kilkaset koni, a najwięcej delijunaków39” (MKR 
124); „Pograniczni ludzie albo służebni, którzy tam przyjeżdżają, które oni delijami40 
zową” (EO 192); „dwa Turczynowie (...) (których tam dekiami41 zowią)” (EO 198); 
„Jezdni mają rotmistrzów trzech: jeden nad spainami42 (...), drugi nad Czerkasami (...), 
trzeci także wiele ma Turków podlejszej jazdy. Tymże sposobem pieszy są rozdzieleni 

32 Wezyr (wezer, wizyr) orient. ‘minister, tytuł ten nosili również zasłużeni paszowie’; zob. ibi-
dem, s. 455.

33 Basza orient. ‘w Turcji osmańskiej tytuł najwyższych dostojników w administracji państwowej 
i wojskowości; namiestnik sułtana tureckiego’; zob. ibidem, s. 37–38, wezyr basza orient. ‘w osmańskiej 
Turcji wysoki dygnitarz, jeden z pięciu członków państwowej Rady Najwyższej’; zob. ibidem, s. 459.

34 Kapidziej (kapidzi) orient. ‘w Turcji osmańskiej żołnierz z korpusu sprawującego straż nad 
bramami pałaców sułtańskich’; zob. ibidem, s. 201–203.

35 Czausz orient. ‘w Turcji osmańskiej członek korpusu na służbie Porty, używanego jako straż 
porządkowa i eskorta padyszachów podczas uroczystości tudzież jako doręczyciele listów i roz-
porządzeń sułtanów i wielkich wezyrów do namiestników prowincji lub panujących obcych’; zob. 
ibidem, s. 84–86.

36 Kady (kadej) orient. ‘sędzia muzułmański, który wymierzał sprawiedliwość na podstawie prawa 
kanonicznego (szariatu) lub miejscowego prawa zwyczajowego i ustawodawczych aktów sułtanów 
(...)’; zob. ibidem, s. 179–181.

37 Kadyleskier (kadyaskier, kadiliszkier) orient. ‘sędzia wojskowy, tytuł dwóch najwyższych sędziów 
w Turcji osmańskiej, z których jednemu (rumelijskiemu) podlegała europejska, drugiemu zaś (ana-
tolijskiemu) azjatycka część imperium’; zob. ibidem, s. 181–182.

38 Kazimurza orient. ‘wyższa godność u nohajskich Tatarów, gazi murza’; zob. ibidem, s. 217.
39 Delijunak orient. ‘turecki kawalerzysta słynący z odwagi, dzielny junak, zuch’; ibidem, 

s. 100–101.
40 Delija (deli) orient. ‘w Turcji osmańskiej rodzaj lekkiej jazdy utrzymywanej przez paszów na 

granicy z krajami chrześcijańskimi (...)’; zob. ibidem, s. 99.
41 Może przekręcone delie orient. ‘wyborowa jazda turecka’; zob. R. P o l l a k, op. cit., s. 198.
42 Spahi orient. ‘jeździec, rycerz’; zob. S. S t a c h o w s k i, op. cit., s. 371–373.



RAFAŁ ZARĘBSKI186 NR 3 – 4

po tysiącu, ale wszystkie tam janczarami43 zową” (MKR 144). Ponadto pamiętnikarze 
odnotowywali słownictwo związane z wojskowym obyczajem, strojem czy wyposażeniem 
żołnierzy, np. „rozda (...) ułachwę44, to jest żołd” (MKR 126); „ci (delijowie R.Z.) tylko 
tak chodzą jako i jeżdżą w ostrogach, z pierzem pospolicie żurawim białym; i według 
tego, jako który zwycięstwo otrzymał, tylko piór białych u kiwiora45 nosi i z bronią 
wielką” (EO 192).

W omawianej sferze pojęciowej szczególne miejsce zajmuje pole dotyczące z w y -
c z a j ó w  i  o b y c z a j ó w. To właśnie one jako odmienne od znanych rodzimej kulturze 
przyciągają uwagę XVI–wiecznych wędrowców. W ich opisie dość często wykorzystuje 
się różnego typu formuły słowne typu „jako obyczaj”, „zwyczaj jest”, służące kategory-
zacji językowej obserwowanych zjawisk kulturowych, np. „Obyczaj tedy ten jest, że od 
każdego umarłego wedle stanu jego powinno płacić, ale najwięcej od tych, co z Europy” 
(MKR 160); „ale nas upomniał ów kupiec, powiadając, że zwyczaj jest dawać pieniądze, 
bo gdyby się odmówiło, niechybnie by nas pokaleczył” (MKR 24).

Pamiętnikarzy interesują wszelkie aspekty życia ludzi Wschodu. Wyrazem tego są 
w pierwszej kolejności obserwacje dotyczące obcej etykiety, np. „Tłumacz (…) powiada, 
że dla Turka to jest obrazą, że jeden z was podkręca sobie wąsa do góry, co wedle niego 
jest szczytem bezczelności” (MKR 43) oraz zwyczajów z zakresu jedzenia i picia, np.: 
„Aczkolwiek Turkom wiara ich broni pić wina, ale póty ten swój zakon pełnią, póki się im 
okazja jaka nie poda takowego napoju” (MKR 46); „Ludzie, którzy mieszkają w Arabii 
Pustej, nigdy nie jedzą chleba ani mięsa, ale tylko daktylami się karmią, także kozim 
mlekiem barzo zdrowym, a wodę piją; dlaczego żyją długo i wiele ich do sta lat przycho-
dzi, zdrowie mają dobre i ciała postać chędogą” (MKR 197). Opisywano także rozrywki 
i używki podglądanych ludów, np.: „Murzyni [, mało się co zakrywszy, nikczemne, a co 
więtsza sprośne] jakieś tańce i skoki czynili przy świecach, ale barzo nie grzeczy było” 
(MKR 128); „Ten masłocznik46, rękami około głowy, jakoby co łapając, szermował, krzywo 
patrzał i nic nie mówił, szalonemu podobny” (MKR 160), a także ich inne zachowania 
codzienne, np.: „To Murzynowie mają w zwyczaju, żeby nie wiem jako blisko powinni 
sobie byli, przecię się siebie strzegą i z tej miary na ulicy z sobą gadają, jeden drugiego 
w dom nie puści, chyba pod strażą wielką” (MKR 143); „A  tam ci ludzie boso jednak 
chodzą, bo się zwyczaili” (MKR 137). W tej grupie mieszczą się również opisy odmiennych 
praktyk leczniczych czy obrzędów (obrzezanie, ożenek, uroczystości pogrzebowe), np.: 
„Widzieliśmy na ulicy ponad dwudziestu Turków siedzących w upalnym słońcu, z których 
jeden upuszczał pozostałym krew w taki sam sposób, w  jaki u nas zwykło się to czynić 
koniom” (MKR 115); „w małej szopie obrzezali go (chrześcijanina przechodzącego na 
islam R.Z.), bo u Turków nie obchodzą tej ceremonii obrzezania, jako u żydów: pospolicie 
w jatkach obrzezują” (MKR 126); „wtem nowożenia począł tańcować przy onej muzyce 

43 Janczar, częściej w pl. janczarzy ‘regularna piechota na służbie Porty, utworzona przez suł-
tana Murada I w r. 1361 i stanowiąca później najważniejszą część stałej pieszej armii sułtanów; 
początkowo rekrutująca się z branki wśród chrześcijan, w XVII w. także z muzułmanów’; zob. 
ibidem, s. 160–162.

44 Ułachwa (ulafa) orient. ‘żołd dniowy rycerstwa, pensja pieniężna’; zob. ibidem, s. 444–445.
45 Kiwior orient. ‘rodzaj wysokiej i szerokiej (stożkowatej) czapki tureckiej i tatarskiej’; zob. 

ibidem, s. 230.
46 Masłok orient. ‘odurzający napój z wyciągu ziół’; zob. ibidem, s. 268–269; masłocznik ‘który 

z masłoku szaleje’; zob. Samuel Bogumił L i n d e, Słownik języka polskiego, Drukarnia Zakładu 
Ossolińskich, Warszawa 1807–1814.
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trefnym poskokiem, krzywiąc sobą, barzo coś podobnie na tobołę moskiewską. Czasem 
też przypadł ku ziemi na kształt hajduckiego, więc też i  powinni jego pospołu z nim. 
Trwał ten taniec z dobre pół godziny (...) odeszli do wsi, w której tak sna tańcowali aż 
ku dniowi. Wtenczas dopiero mu żonę oddali” (MKR 173–174); „Trafiło się, że mijając 
kościółek jeden grecki, widzieliśmy, jako po umarłych tam powinni żałują, co barzo podobna 
owym dawnym pogańskim zwyczajom, bo wtenczas, że żena męża grzebała, podrapała na 
sobie twarz, włosy targała, szaty rozdarła na piersiach, głową się o mur tłukła, że aż krew 
pluszczała; k temu najmują i mężczyzny, i białe głowy, którzy idąc płaczą, narzekają, ręce 
łamią; rzecz barzo brzydka i sprośna” (MKR 211).

Z oczywistych względów na kartach diariuszy spotykamy wzmianki dotyczące środków 
komunikacji, np. „okręcik, który w tamtych krajach zową karamuzan47” (MKR 24); „bo 
Egipcjanie nie tylko na ziemi kradną, ale i pod wodą przypłynie do dzermy48, a co ułapi, 
to do wody wywlecze” (MKR 138), oraz handlu. W tej grupie szczególnie często poja-
wiają się nazwy monet tureckich, np.: „Także gdy kto w kramiech pieniądze liczy (których 
inakszych nie masz, jedno aspry49 a czerwone złote tureckie)” (EO 191); „wsiadaliśmy na 
muły, dawszy każdy swemu mukorowi po majdynie50, to jest po czterech szelągach polskich” 
(JG 17); „monetę, którą tam zową sainy51” (MKR 50); „a tak prosił [Gardyjan], abyśmy 
mu się po murzeniku52 złożyli, to jest po ośm groszy polskich” (JG 16).

W sferze pojęciowej JA WOBEC LUDZI ważne miejsce zajmuje pole m i a s t o i jego 
organizacja, np.: „A zatem poczęliśmy oględować miasto (Kair R.Z.), o którego wielkości, 
i k temu jako ludne, ten pisać może, który je sam widział; mym zdaniem, jako oni piszą, 
więtsze jest niż pięćkroć miasto Paryż we Francji” (MKR 142); „Więc nadto zawsze w piątek, 
gdy do moschei idą, co bywa o południu, w fontekach albo w karwaserach53 chrześcijańskich 
(...) chrześcijany z ulice zamkami albo kłódkami swymi zamykają” (MKR 189); „Na końcu 
jest kościół i karwasera z kwadratu zbudowana od kanclerza Selima Pierwszego, którego tam 
ciało leży” (EO 186); „Jest dom jeden wielki, co bezestenem54 zowią, jako u nas szmatruz, 
gdzie rozmaite rzeczy kosztowne przedają” (EO 189); „Jest tam drugi bezestan, gdzie ludzi 
przedawają (...) jako u nas bydło (...) na co żałość wielka patrzeć” (EO 190).

Uwadze wędrowców nie uchodzi a r c h i t e k t u r a zwiedzanych miast, np. „Oglę-
dywałem zamek, który wielki jest, na wysokiej górze staroświeckim strychem okrągło 
budowany” (MKR 19). Sierotka na przykład odnotowuje różnorakie nieznane mu techniki 
sztuki architektonicznej, np.: „Ale nade wszystko to najdziwniejsza, że jest i teraz cały 
most przez maluczką rzeczkę, z barzo wielkiego ciosanego kamienia złożony, przez który 
się i teraz jeździ, a kamienie ani ołowem, ani wapnem jest spojone” (MKR 22); „A tak, 

47 Karamuzan (karamuzał) orient. ‘turecki okręt handlowy z podwyższoną częścią tylną; łódź’; 
zob. S. S t a c h o w s k i, op. cit., s. 207–208.

48 Dzerma (dżerma) orient. ‘nieprzykryty statek do żeglugi przede wszystkim po Nilu’; zob. 
ibidem, s. 110.

49 Aspra orient. ‘srebrna moneta turecka’; zob. ibidem, s. 21.
50 Majdyn orient. ‘bliżej nieznana moneta (może turecka), równa czterem szelągom polskim’; 

zob. ibidem, s. 264.
51 Sain orient. ‘moneta turecka (= 8 asprów)’; zob. ibidem, s. 344.
52 Murzennik orient. ‘moneta turecka’; zob. ibidem, s. 290.
53 Karwasera (karawanseraj) orient. ‘zajazd z gospodą na Wschodzie dla podróżujących z kara-

waną’; zob. ibidem, s. 209–210.
54 Bezestan orient. ‘bogate kryte kramy; rynek przedni (najprzedniejszy) dla przedawania rze-

czy’; zob. ibidem, s. 49.
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acześmy do inszego domu wyprowadzić się mogli, albo na indermach wyższy (bo w tym 
kraju budowania szczytów ani krycia żadnego nie mają)” (MKR 47).

W poddanych obserwacji pamiętnikach pojawiają się także uwagi dotyczące organiza-
cji w i o s e k bliskowschodnich i wiejskich realiów, np.: „Wieś też każda jest zbudowana 
na usypanym wielkim pagórku albo górze, a pospolicie okrągło sypano” (MKR 148); 
„Żniwa tam (w Egipcie R.Z.) poczynają się na końcu marca, a przed skończeniem 
kwietnia muszą już wszystko pożąć, bo wtenczas poczynają wiać wiatry południowe, 
trwając przez wszystek maj” (MKR 149); „zostaliśmy, wysiadszy, przypatrzyli się dobrze 
piecom, w których się kurczęta lęgą, które są na kształt kotarhy55 robione z słomy a gliną 
oblepione” (MKR 137–138). Czynione z punktu widzenia gospodarza uwagi na temat 
rolnictwa stanowią ważną cechę postrzegania rzeczywistości przez typowego szlachcica 
z okresu XVI w.56.

CZŁOWIEK WOBEC NATURY

Dużym zainteresowaniem wśród podróżujących Polaków cieszyła się p r z y r o d a, 
z którą, stykali w trakcie swoich wypraw. Fakt ten nie może dziwić w kontekście realiów 
epoki, kiedy odkrycia, nie tylko geograficzne, ale także związane z fauną, florą i wielo-
ma nieznanymi dotąd obszarami wiedzy, stanowiły tak istotny aspekt życia ludzkiego57.

Pamiętnikarzy interesuje zarówno przyroda nieożywiona, np. „To Morze dlatego 
zową Martwym, iż nie ma ciekącej żywej wody, ale jest jakoby jezioro, a woda w nim 
gorzka” (AP 9), jak i ożywiona. Podkreśla się nieprzebrane bogactwo świata roślinnego, 
np. „Około Jerycho zasię i urodzaje, i owoce (zwłaszcza datły58 i inne które gorącości 
wielkiej potrzebują ...), i wina były, a wszystko dziwnie wielkiej obfitości” (MKR 48–49), 
i zwierzęcego, np. „Zwierząt różnych najdzie dosyć w Aleksandrii” (MKR 194). Auto-
rzy diariuszy zwracają uwagę na różnorakie aspekty dotyczące wyglądu i zachowania 
zwierząt nieznanych przeciętnemu Polakowi, żyjącemu w XVI w., np.: „kilkanaście par 
strusów chodziło, chowanych, cudnych, ale dwa takiej wielkości, że tameczni ludzie, 
którym to nie nowina widzieć, dziwują się onym” (MKR 178); „nadjachaliśmy w rzece 
koni morskich cztery, barzo podobnych żubrom i postawą, i siersią, i urodą, jedno że 
bez rogów” (MKR 136); Kozorożce trzy teżem był wywiózł z sobą (...); jest to zwierzę 
dziwnie rącze i niepodobno wierzyć o prędkości jego, a zwłaszcza widząc, jako przez 
tak skaliste miejsca na tak cienkich nogach przebieżeć może” (MKR 195); „przybieżał 
Murzyn jeden nagi na wielbłądzie, dromedariusz nazwanym. Jest to wielbłąd tak prędką 
inchodą, że koń, choć sporzej idąc, nigdy mu nie zrówna” (MKR 196); „lwy chowa-
ją, których było cztery, i jeden wilk zamorski59, zwierzę bardzo jadowite” (EO 189); 
„[Ukazowano nam krokodyla, kiedy płynął przez Nil, ale iż było opodal, nie mogliśmy 
się mu dobrze przypatrzyć; podczas przecię grzbiet płynącego było widzieć, gdy sobie 
poigrywał, by delfin na morzu. Znać, że nie był wielki, na mierny sążeń]” (MKR 179).

55 Zob. przypis 19.
56 Zob. A. N i e w i a r a, op. cit., s. 25.
57 Zainteresowanie egzotyczną rzeczywistością jest, co prawda, znamienne dla piśmiennictwa 

pamiętnikarskiego różnych epok, ale w okresie renesansu pojawiło się na szerszą skalę po raz 
pierwszy.

58 Datły ‘owoce palmy daktylowej, Phoenix dactylifera’; zob. M. R. M a y e n o w a i in., op. cit.
59 Wilk zamorski ‘może chodzi o wilka ziemnego z rodziny hien’; zob. R. P o l l a k, op. cit., s. 189.
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Ze względu na trudności w znalezieniu właściwych nazw spotykanych gatunków auto-
rzy szukają dla nich punktu odniesienia w znanej sobie rzeczywistości, np.: „między 
którymi drzewy po dworze było kilkadziesiąt zwierzątek na kształt danielów, ale rożki 
u nich dwa krzywe jako u dzikich kóz” (EO 187); „W tym pałacu jest barzo wysokie 
drzewo kasji i powiadają, że wyższego w Egipcie być nie miało, bo jest jako prawie wielka 
lipa, i na wyż, i na miąż” (MKR 166); „nadjachaliśmy w rzece koni morskich60 cztery, 
barzo podobnych żubrom” (MKR 136); „Toż czynią i z małymi ptaszęty, podobnymi 
czyżom naszym” (MKR 195); „Frukt jeden, zalecający się szczególnie dobrym smakiem, 
zowią go pospolicie mauza61. Zda się naszym ogórkom podobny” (MKR 38); „A datłowe 
drzewo, i jakiej prostości i cudności jest, to łatwo każdy wie, gdyż palmy wysoczko idą 
i potem jako kropidło na samym wierzchu drzewa są, a owoc zasię wisi pod palmami 
już około samego drzewa, jako u nas jemioła” (MKR 161).

WNIOSKI

Podsumowując uwagi poczynione na temat kreacji językowej Bliskiego Wschodu 
w XVI-wiecznych relacjach pamiętnikarskich przy zastosowaniu elementów metody polo-
wej i ustaleń językoznawstwa kulturowego, należy zwrócić uwagę na następujące fakty. 
W budowaniu tego wizerunku udział bierze leksyka przynależna do sfer pojęciowych, 
które dotyczą fizycznego i psychicznego aspektu człowieka oraz jego stosunku do religii, 
innych ludzi i przyrody. Obserwacje świata Bliskiego Wschodu czynione są z perspektywy 
antropocentrycznej i z punktu widzenia tak istotnych dla szlachcica XVI w. wartości, 
jak: szacunek wobec wiary, zainteresowanie organizacją społeczeństwa i państwa, naturą 
oraz pracą na roli62. W procesie przyswajania tych obszarów egzotycznej rzeczywisto-
ści autorzy ekscerpowanych pamiętników wykorzystywali rozmaite narzędzia językowe. 
W budowaniu obrazu krain Bliskiego Wschodu największą rolę odgrywa słownictwo 
o proweniencji orientalnej, którego nie znała polszczyzna XVI w. Szczególnie chłonne 
na obcą leksykę okazały się te pola tematyczne, które dotyczą materialnej kultury czło-
wieka. Mamy tu wyrazy nazywające różne elementy stroju, np. zarkuła, skofija, otoczenia 
i miejsc przebywania ludzi, np. karwasera, kotarha, obiekty związane z handlem, np. 
bezestan, aspra, majdyn, i żeglugą, np. karamuzan, dzerma. Obserwacja warstwy słownej 
XVI–wiecznych diariuszy, opisujących podróże na Bliski Wschód wskazuje, że jednak 
największym zainteresowaniem podróżników cieszyły się relacje społeczno-służbowe, por. 
mukir, santon, sandżak, subbaszyn, wezyr, kapidziej, czausz, i tematyka wojskowa, por. 
delijunak, delija, spahi, ułachwa. Fakty te pozwalają na rekonstrukcję sposobu zhierar-
chizowania językowego obrazu Bliskiego Wschodu utrwalonego w mentalności ówczesnej 
szlachty polskiej, dla której właśnie te aspekty życia były szczególnie istotne. W drodze 
przyswajania obcej leksyki dość często wykorzystywano różne możliwości objaśniania 
znaczeń nieznanych wyrazów: od rozbudowanych peryfraz po wykorzystywanie szero-
kiej gamy formuł objaśniających, np.: „sandżak (...) jako u nas wojewoda” (MKR 27); 
„grosz, który Turcy zową majdyn” (MKR 23); „mieszkanie albo karwasera” (MKR 26)63. 

60 Morski koń ‘hippopotamus; też bajeczny twór morski; pół konia, pół ryby’; zob. M. R. M a y e -
n o w a, op. cit.

61 Mauza ‘banan’; zob. M. K. R a d z i w i ł ł „Sierotka”, op. cit., s. 38.
62 Zob. A. N i e w i a r a, op. cit., s. 25–26.
63 Zob. Rafał Z a r ę b s k i, Szeregi synonimiczne w badaniach stylistycznego zróżnicowania dawnej 

polszczyzny (na przykładzie Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu M. K. Radziwiłła Sierotki), w: 
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Pamiętnikarze w celu opisu nieznanego świata stosunkowo chętnie sięgali po figurę 
porównań, w których zestawiano obiekty obcej rzeczywistości z realiami polskimi, czy 
może szerzej, europejskimi, znanymi przeciętnemu mieszkańcowi ziem polskich. Ten 
sposób dominował w przybliżaniu nazw z pola roślin i zwierząt.

Analizowane relacje pamiętnikarskie stanowią znakomite źródło do poznania nie 
tylko mentalności dawnej szlachty polskiej, ale także są nieocenioną skarbnicą wiedzy na 
temat życia w krainach ówczesnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Turcji. Bogaty repertuar 
środków lingwistycznych, które służyły kreacji jego wizerunku, świadczy natomiast o tym, 
że ich autorzy nie byli pozbawieni zmysłu obserwacji i ogromnej wrażliwości językowej.
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