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Urodzony w Dziewięczyżu na Rusi Michał Jerzy Wandalin Mniszech 
(1742‒1806)1 należał do ścisłej, intelektualno-politycznej elity Rzecz-
pospolitej polsko-litewskiej drugiej połowy osiemnastego stulecia. 
W latach 1777‒1779 brał aktywny udział w pracach Komisji Eduka-
cji Narodowej, będąc inicjatorem napisania polskich podręczników ar-
chitektury. Największym osiągnięciem w jego karierze politycznej był 
zaszczytny urząd marszałka wielkiego koronnego, który sprawował 
w latach 1783‒1793. Jako historyk, literat, kolekcjoner i wyrafinowany 
esteta był także Mniszech doradcą króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego w sprawach naukowych i kulturalnych. Uczestniczył w organizo-
wanych przez monarchę na zamku królewskim w Warszawie obiadach 
czwartkowych, które gromadziły śmietankę umysłową Rzeczpospoli-
tej. Prawdopodobnie podczas dyskusji na tych spotkaniach przedstawił 
Mniszech pomysły takich swoich dzieł, jak: Projekt ufundowania Uni-
versitatis Scientiarum, albo powszechnego zbioru mędrców w Króle-

 1 A. Rosner, Mniszech Michał Jerzy Wandalin, [w:] Polski słownik biograficzny 
[dalej jako PSB], t. XXI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wro-
cław 1976, s. 480‒484. 
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stwie Polskim (1772), Myśli względem założenia Musaeum Polonicum 
(1775) oraz Myśli o geniuszu (1775). 

W latach 1762‒1765 kształcił się z bratem, Józefem Janem Tade-
uszem (?‒1797)2, w szwajcarskim Bernie3 pod okiem wybitnego natu-
ralisty i kalwińskiego pastora Elie Bertranda (1713‒1797)4. Następnie 
w latach 1765‒1768 podróżował z bratem i preceptorem po Europie, 
odwiedzając Francję, Niemcy, Anglię, Holandię, Włochy i Austrię5. Au-
torzy biogramów i not biograficznych poświęconych Mniszchowi przy-
znają, że już za życia cieszył się on powszechną opinią gruntownie i po 
europejsku wyedukowanego magnata6.

Zrealizowana w latach 1767‒1768 podróż włoska Mniszcha miała 
trzy etapy. Na trasie pierwszego, który prowadził z Turynu do Neapo-
lu7, znajdowały się: Genua, Mediolan, Parma, Bolonia, Florencja, Siena 

 2 H. Dymnicka-Wołoszyńska i R. W. Wołoszyński, Mniszech Józef Jan Tadeusz, 
[w:] PSB, t. XXI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1976, 
s. 478‒480. 
 3 M. Bratuń, ,,Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk”. Zagraniczne studia 
i podróże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762‒1768, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 103‒149.
 4 O. Fatio, Bertrand Elie (1713‒1797), [w:] Historisches Lexikon der Schweiz, 
herausgegeben von der Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz, chefredaktor 
M. Jorio, t. 2, Schwabe & CO AG, Basel 2003, s. 334.
 5 M. Bratuń, op. cit., s. 151‒228. 
 6 Ibidem, s. 17‒18. 
 7 ,,Z tej części podróży włoskiej, która prowadziła przez całe Włochy aż do Ne-
apolu, posiadamy dwanaście observations o zróżnicowanej objętości, zależnej już to 
od wielkości, historyczno-kulturowego czy polityczno-ekonomicznego znaczenia od-
wiedzanego miejsca, już to od czasu, jaki na jego zwiedzanie można było poświęcić. 
Najobszerniejsze (pięćdziesiąt siedem stron) są observations dotyczące jedenastodnio-
wego pobytu w Królestwie Neapolu (1‒11 X 1767), pobytu mającego nie tylko na celu 
zapoznanie się z problemami Królestwa i miasta, lecz także obejmującego zwiedza-
nie w trakcie sześciu krótkich wypraw okolicznych atrakcji turystycznych (Agnano, 
Pozzuoli, Portici, Herkulanum, Pompeje, Wezuwiusz, Caserta). Na drugim miejscu 
(czterdzieści stron) plasują się observations poświęcone Florencji, w której podróż-
nicy przebywali trzynaście dni (5‒17 IX 1767). Za nimi idą observations związane 
z pobytem w Bolonii (27 VIII‒4 IX 1767) – trzynaście stron, w Genui (7‒17 VIII 
1767) – dwadzieścia siedem stron oraz w Turynie (26 VII‒4 VIII 1767) – dwadzie-
ścia sześć stron (na które składają się observations dotyczące państwa sabaudzko-
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i Rzym. Drugi obejmował dwumiesięczny pobyt w Wiecznym Mieście. 
Trzeci wyznaczał drogę powrotną do Polski przez Spoleto, Ankonę 
i Wenecję8. Niniejszy artykuł dotyczy relacji podróżniczych Mniszcha 
o Królestwie Sardynii i Turynie, zawartych w rękopisie rzymskim, któ-
ry obejmuje pierwszy etap włoskiej podróży polskiego magnata – ten 
z roku 17679. Podstawą rozważań będą pomieszczone w rzeczonym 
rękopisie dwa teksty Mniszcha: Observations sur les États du Roi de 
Sardaigne10 i Observations sur Turin11.

Przypomnijmy, że zgodnie z koncepcją europejskich podróży edu-
kacyjnych Mniszcha12, wypracowaną przez matkę polskiego magnata, 
Katarzynę z Zamoyskich Mniszchową (ok. 1723‒1771)13, oraz Ber-
tranda, w procesie zagranicznego kształcenia na pierwszym miejscu 
należało umieścić zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z szero-
ko pojętą ekonomią polityczną, na drugim zaś — pożytki o charakterze 
estetycznym, wynikające z podziwiania zabytków sztuki i architektury. 
Stąd też w podróżniczych relacjach Mniszcha wyraźny akcent spoczywa 
na problemach demografii, administracji, finansów i podatków, formy 
rządu, handlu i przemysłu. Włochy, których znaczenie artystyczne i kul-
turowe Mniszech doceniał, pod tym względem nie stanowiły wyjątku.

Observations sur les États du Roi de Sardaigne rozpoczynają się 
wstępem o charakterze ogólnym (idée générale — jak sam o tym pisze 
autor relacji):

-piemoncko-sardyńskiego i Turynu). Objętość pozostałych observations związanych 
z dwu-, czterodniowymi pobytami w Mediolanie, Parmie i Sienie waha się od czterech 
do siedmiu stron”. M. Bratuń, op. cit., s. 193.
 8 Ibidem, s. 191. 
 9 Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (Roma), 
rkps 35 C, Journaux des voyages par le comte Michel Mniszech [1767] [dalej jako 
BINASA]. 
 10 Ibidem, s. 1‒16. Przy cytowaniu XVIII-wiecznych tekstów modernizuję ich 
interpunkcję i ortografię. 
 11 Ibidem, s. 33‒42. 
 12 M. Bratuń, op. cit., s. 151‒153. 
 13 H. Dymnicka-Wołoszyńska, Mniszchowa z Zamoyskich Katarzyna, [w:] 
PSB, t. XXI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1976, 
s. 454‒457.
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Les États du Roi de Sardaigne quoique peu considérables forment une puis-
sance dans l’Europe par une suite d’une administration sage. Le Roi est un 
Prince très laborieux, bon calculateur qui entre dans tous les petits détails 
de l’administration. Les finances sont tenues avec l’ordre d’un banquier très 
exact. Il a toujours son bilan sous ses yeux et il ne fait jamais de dépenses 
extraordinaires qu’à proportion de ce qui reste après les dépenses néces- 
saires. Il aime ses sujets et il s’applique à en chercher le bien. Toujours ac-
cessible au moindre de ses sujets, il est instruit de tout ce qui se passe14.

Jak wynika z zamieszczonej na wstępie informacji, Mniszech bar-
dzo wysoko ocenił stan administracji i finansów Królestwa Sardynii 
(utworzonego w 1720 r. państwa sabaudzko-piemoncko-sardyńskiego), 
chwaląc przy tym za pracowitość i roztropność Karola Emanuela III 
(1701‒1773), księcia Sabaudii i króla Sardynii w latach 1730‒177315. 
Zagadnieniem szczegółowym, które otwiera observations Mniszcha, są 
dochody Królestwa Sardynii:

Les revenus du Roi ne montent qu’à 16½ millions de livres de Savoie; ils 
consistent en domaines royaux qui montent à 300 000 livres, le reste vient 
des tailles sur les terres qui avec les gabelles et les monopoles formant les 
droits d’entrée et de sortie forment les parties de ses revenus qui sont mon-
tées quelquefois jusqu’à 18 000 000. Les monopoles sont outre les sels, le 
tabac, la poudre à canon, les cristaux, les verres et les glaces, et les loteries16.

Zarysowana przez Mniszcha i następnie rozwinięta przezeń struk-
tura dochodów Królestwa Sardynii, potem zaś przedstawione bardzo 
dokładne dane liczbowo-statystyczne dotyczące m.in. handlu, eksportu, 
importu, stanu zaludnienia każą się zastanowić nad źródłem tak szcze-
gółowych informacji. Część z nich można było znaleźć w podróżni-
czych przewodnikach albo w opracowaniach z zakresu ekonomii poli-
tycznej. Część natomiast mogła pochodzić od miejscowych bankierów, 

 14 BINASA, s. 1.
 15 J. A. Gierowski, Historia Włoch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
dawnictwo, Wrocław 1986, s. 329. 
 16 BINASA, s. 1. 
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kupców i zaprzyjaźnionych dyplomatów, z których życzliwej pomocy 
podróżnicy korzystali17. 

Omawiając zagadnienie handlu Królestwa Sardynii, Mniszech przy-
pomina, że rozwija się on w tej monarchii znakomicie, a władca wspiera 
go na wszelkie możliwe sposoby. W 1749 r. król wydał edykt umożli-
wiający szlachcie uprawianie handlu, a jednocześnie nienarażający jej 
na utratę przywilejów szlachectwa. Do najważniejszych towarów pro-
dukowanych w Królestwie Sardynii należały: zboża, wina, oliwa, tytoń, 
drewno, tkaniny jedwabne, lniane, konopie, żelazo, ołów, miedź, srebro 
wydobywane w dolinie Aosty. Głównymi towarami importowanymi 
natomiast były: wełna, delikatne sukna, cienkie płótna, eleganckie ka-
pelusze, wyprawione skóry, sól, cyna, tkaniny francuskie, genueńskie 
i angielskie, lekarstwa oraz indyjskie przyprawy korzenne. 

Następna część obserwacji podróżniczych Mniszcha poświęcona 
została bilansowi handlowemu Królestwa Sardynii z poszczególnymi 
państwami, wśród których wymieniono: Anglię, Francję, Genuę, We-
necję i Szwajcarię. Tej ostatniej polski magnat poświęcił półstronicowy 
opis, wskazując na powiązania handlowe Królestwa Sardynii i Frybur-
ga, Berna, Genewy, Bazylei, Neuchâtel, Zurichu oraz Zofingen, z któ-
rych sabaudzko-piemoncko-sardyńscy odbiorcy importowali tkaniny, 
sery, wyprawione skóry, zegarki i wyroby jubilerskie18. Niewykluczone, 
że autor dysponował w tej materii wiedzą zdobytą podczas uzupełniają-
cych studiów berneńskich:

La Suisse et Genève ont tout l’avantage du commerce. On tire de la Suisse 
des toiles d’Aran et de Langenthal, des toiles de coton de l’Argen et de Tog-
genburg, des toileries de Saint-Gall, des indiennes de Berne, de Genève et de 
Neuchâtel, des fromages du Canton de Fribourg, les peaux préparées d’Yver-
don, de Lausanne, de Vevey et d’ailleurs, des montres et des bijouteries de 
Genève. Genève d’un autre côté tire du bétail et de toutes sortes de provi-
sions. Zurich, Bâle, Berne achètent beaucoup de soie19.

 17 M. Bratuń, op. cit., s. 193‒194. 
 18 BINASA, s. 4‒5. 
 19 Ibidem, s. 4. 
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W dalszej części relacji Mniszcha mamy półtorastronicowy opis 
wyrabianych w Królestwie Sardynii towarów. Autor rozpoczyna od 
wymienienia piemonckich jedwabi:,,On file dans les États du Roi […] 
environ 500 000 livres de soie annuellement dont la plus grande partie 
est exportée”20. Omawiając produkcję jedwabi, podkreśla, że na Sardy-
nii w ogóle się jedwabi nie produkuje, za to w Piemoncie i Sabaudii ich 
produkcja wręcz kwitnie. Dodaje przy tym Mniszech, że czytając hasło 
traktujące o jedwabiu w encyklopedii, można się zapoznać z dotyczący-
mi tkanin jedwabnych mądrymi uregulowaniami Wiktora Amadeusza II 
(1666‒1732), księcia Sabaudii (1675‒1730), króla Sycylii (1713‒1720) 
i pierwszego króla Sardynii (1720‒1730)21. Następnie autor relacji oma-
wia produkcję lnu, konopi, wełny i sukna. Co się tyczy sukna, Mniszech 
zwraca uwagę na najsłynniejszą manufakturę, założoną przez markiza 
Vincenza Ferrera di Roasio d’Ormea (1680‒1745) w piemonckiej miej-
scowości Ormea: ,,La manufacture de draps d’Ormea est la plus con-
sidérable du pays, elle fut établie il y a environ 45 ans par le marquis 
d’Ormea sous la direction d’un anglais qu’il avait fait venir. On y fait 
des draps assez fins surtout des draps noirs et blancs”22. W dalszej kolej-
ności wylicza znajdujące się na obszarze Królestwa Sardynii manufak-
tury szklarskie, kopalnie żelaza i warzelnie soli. Stanowi ludności po-
święca polski magnat zaledwie cztery linijki, niemniej uwaga dotycząca 
duchownych, bez których wielkiej liczby Królestwo Sardynii mogłoby 
być lepiej zaludnione, jest znamienna: ,,On croit qu’il y a dans les États 
de Sa Majesté environ 2 millions d’habitants, et il est certain que sans 
la grande quantité d’ecclésiastiques ce pays23, généralement fertile, se-

 20 Ibidem, s. 5.
 21 J. A. Gierowski, op. cit., s. 298‒300. 
 22 BINASA, s. 6. 
 23 Duża liczba duchownych we Włoszech zwracała uwagę podróżujących tam 
w XVIII w. Polaków. Zob. La porta d’Italia. Diari e viaggiatori polacchi in Friuli-Ve-
nezia Giulia dal XVI al XIX secolo, a cura di L. Burello e A. Litwornia, Forum – Editri-
ce Universitaria Udinese, Udine 2000 oraz M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim 
piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2005.
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rait beaucoup plus peuplé”24. Wymieniwszy znajdujące się na obszarze 
królestwa manufaktury, Mniszech osobne miejsce poświęca Turynowi, 
który słynie z produkcji: kart, papieru, tytoniu, czekolady, wyrobów ju-
bilerskich (np. słynne turyńskie tabakiery)25. Tę część opisu przemysłu 
Królestwa Sardynii zamyka ważna konkluzja Mniszcha, zawierająca in-
formację o poświęconej wspomnianym zagadnieniom publikacji, z któ-
rej i on, jak się wydaje, mógł korzystać: 

On paraît […] s’occuper à Turin, et dans toute l’Italie beaucoup plus de com-
merce et des arts et manufactures qu’on ne le faisait il y a 20 ans. Plusieurs 
écrivains ont cherché attirer l’attention du public sur ces objets. On parle en 
particulier avantageusement de l’ouvrage d’Antonio Zanon, imprimé à Ve-
nise en 5 volumes in 8vo Lettere sull’agricoltura, arti e commercio, l’auteur 
est d’Udine dans le Frioule26. 

Przywołanym przez Mniszcha autorem był wybitny włoski agro-
nom i specjalista od ekonomii politycznej, urodzony w 1696 r. w Udine, 
zmarły zaś w 1770 r. w Wenecji Antonio Zanon. Cytowanym natomiast 
dziełem była jego wydana w latach 1763‒1766 w Wenecji siedmioto-
mowa książka Dell’agricoltura, dell’arte, e del commercio in quanto 
unite contribuiscono alla felicità degli Stati: lettere di Antonio Zanon. 

Dalszą część swych podróżniczych observations dotyczących Kró-
lestwa Sardynii poświęcił Mniszech omówieniu wchodzących w skład 
rzeczonego królestwa prowincji: Sardynii, Sabaudii, Nicei, Aosty. 
Przedstawił pokrótce ich sytuację geograficzną, finansową, handlową 
i strategiczną. O dochodach i wydatkach Sardynii pisał: ,,Tout le re-
venu de l’île de Sardaigne monte à 900 000 livres de Piémont, et les 
dépenses civiles et militaires du Roi vont environ à 600 000, ainsi 
il revient à Turin net 300 000 livres de Piémont par an”27. Sabaudię 
ocenił następująco:,,Ce pays produit des bleds, du vin, quelques bes-
tiaux, de mauvaises laines, quelques légumes; ils font peu de fromages, 

 24 BINASA, s. 8. 
 25 Ibidem. 
 26 Ibidem. Wyróżnienie pochodzi od autora cytowanego tekstu. 
 27 Ibidem, s. 10. 
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quoique l’on compte 120 000 vaches”28. Niewielką, ale ważną Niceę tak 
charakteryzował: „La Province de Nice [...] est très importante à cause 
de ses riches productions, comme olives, oranges, limons et par la situa-
tion; depuis la paix d’Aix-la-Chapelle on y a commencé un port qui est 
fort avancé”29. O uregulowaniach prawnych Aosty i innych prowincji 
informował: „Le Duché d’Aoste et les autres états que l’on appelle 
pays de conquête sont gouvernés par leurs anciennes lois, tandis que les 
autres états du Roi sont jugés par le code de 1729”30.

Ostatnie segmenty relacji Mniszcha dotyczą Królestwa Sardynii; 
poświęcone są: rzekom, fortyfikacjom, duchownym oraz edukacji. 
W przypadku rzek wymienia polski magnat komunikacyjne szlaki wod-
ne z Rodanem na czele. Zatrzymując się przy miejscach ufortyfikowa-
nych, wskazuje przede wszystkim na cytadele w Turynie i Alessandrii, 
na umocnienia Walencji i Suzy, konkludując: „Outre cela il y a çà et là 
dans les États du Roi quelques châteaux qui peuvent défendre plus ou 
moins des gorges et des passages. La plupart de ces places ont soutenu 
des sièges et l’on voit que les États de Sa Majesté sont bien défendus 
de tous les côtés”31. Co do duchownych Michał Mniszech powraca do 
wcześniej wyrażonej myśli, uzupełniając ją danymi statystycznymi:

Il est certain que les États du Roi pourraient être beaucoup plus peuplés 
qu’ils ne le sont. Le grand nombre d’ecclésiastiques qui s’y trouvent comme 
dans le reste de l’Italie font un obstacle à la population. On comptait en 1765 
par exemple à Turin 78 807 âmes soit dans la ville soit dans son district, 
et il y avait prêtres – 908, clercs – 535, dans les couvents ‒ 1105, dans les 
monasteres – 602. Ce qui fait – 3150 servant l’Eglise ou les ecclésiastiques. 
Ainsi l’on voit que l’Église a 3150 personnes sur 75 657 laics, c’est environ 
1 sur 95”32.

W osobnej tabeli polski podróżnik przedstawia liczbę znajdujących 
się w Królestwie Sardynii (choć liczonych bez Sabaudii i Sardynii) 

 28 Ibidem, s. 11. 
 29 Ibidem. 
 30 Ibidem. 
 31 Ibidem, s. 13. 
 32 Ibidem, s. 13. 
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zgromadzeń zakonnych i zakonników (3391) oraz uzyskiwane przez 
nich dochody (łączna kwota 7 656 895 liwrów piemonckich)33. 

I wreszcie edukacja, którą – jak pisze Mniszech – udało się królowi 
wyrwać z rąk zakonników, zakładając w Turynie uniwersytet, na którym 
wykładają świeccy uczeni:

L’institution de la jeunesse n’est point entre les mains seules des religieux 
dans les États du Roi. Victor Amédée l’arracha aux jésuites par un edit [...]. 
Il établit en même temps à Turin une université où 24 professeurs enseignent 
toutes les sciences. C’est là qu’il faut prendre les grades dans toutes les fa-
cultés34. 

Dopełnieniem opisu poświęconego Królestwu Sardynii Mniszcha 
jest jego relacja podróżnicza dotycząca piemonckiego Turynu, będą-
cego podówczas stolicą rzeczonego królestwa (Observations sur Tu- 
rin)35. Podobnie jak w przypadku observations poświęconych Króle-
stwu Sardynii, także i observations dotyczące jego stolicy rozpoczyna 
polski podróżnik od uwag o charakterze ogólnym (idée générale):

La ville de Turin est médiocrement grande, généralement bâtie avec régu-
larité, propre et agréable. Elle est située dans une belle plaine commandée 
par les extrémités des Alpes et de l’appui de deux rivières coulant non loin 
de la ville, le Dore et le Pô. Cette ville est environnée d’un grand nombre de 
bastions en bon état et défendue par une citadelle qui est un pentagone très 
fort. Les portes sont très belles et de bon goût. Cette ville a soutenu un siège 
célèbre dans l’histoire que Victor Amédée et le Prince Eugène firent lever en 
1706 au Duc d’Orléans et au Maréchal Marsin36.

Po uwadze o charakterze ogólnym przechodzi Mniszech do bar-
dziej szczegółowego opisu Turynu, rozpoczynając od królewskiego 
pałacu, mieszczącej się w nim galerii obrazów i gabinetu miniatur37. 
Następnie czyni wzmiankę o kościołach, podając nazwiska autorów 

 33 Ibidem, s. 14. 
 34 Ibidem, s. 15. 
 35 Ibidem, s. 33‒42.
 36 Ibidem, s. 33. 
 37 Ibidem, s. 33‒35.
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znanych przewodników po Italii: ,,Il y a beaucoup d’églises à Turin, 
mais fort peu de remarquables: on en peut voir la description dans 
Richard et dans Cochin”38. Pierwszym z wymienionych był Jérôme 
Richard (ok. 1720‒?), autor sześciotomowego dzieła Description his-
torique et critique de l’Italie, ou nouveaux mémoires sur l’état actuel 
de son gouvernement, des sciences, des arts, du commerce, de la popu-
lation et de l’histoire naturelle (Dijon 1766). Drugim – Charles Nico-
las Cochin (1715‒1790), autor trzytomowego dzieła Voyage d’Italie, 
ou recueil de notes sur les ouvrages de peinture et de sculpture qu’on 
voit dans les principales villes d’Italie (Paris 1769). Jak wynika z mo-
ich wcześniejszych ustaleń, Mniszech na tydzień przed wyjazdem 
do Włoch informował w swojej korespondencji o zaopatrzeniu się 
w dzieła wymienionych autorów39. Niewykluczone, że jeszcze przed 
udaniem się w podróż zapoznał się z ich zawartością, co sprawiło, że 
będąc już na miejscu i sporządzając relację z pobytu włoskiego, z całą 
odpowiedzialnością odsyłał do znanych przewodników Richarda i Co-
china.

Przechodząc do opisu gmachów publicznych Turynu, swoją uwagę 
skupia Mniszech w sposób szczególny na uniwersytecie:

Le bâtiment de l’université mérite surtout l’attention. C’est un établisse-
ment qui fera toujours honneur à la mémoire de Victor Amédée. Il renferme 
les auditoires où 24 professeurs publics enseignent les diverses sciences.  
Il y a encore plusieurs salles qui renferment une bibliothèque de 80 000 vo-
lumes. On montre parmi les manuscrits l’histoire naturelle de Pline ornée de 
beaucoup de miniatures, un livre de dessins historiés par la main de Jules  
Romain, un recueil des actes du concile de Pise, et grand nombre d’autres 
pièces curieuses. On y voit aussi en plusieurs volumes toutes les plantes du 
Piémont dessinées et coloriées. Dans le plein pied sont rassemblées les anti-
quités et les curiosités en plusieurs sortes40.

 38 Ibidem, s. 34.
 39 M. Bratuń, op. cit., s. 192. 
 40 BINASA, s. 35‒36. 
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Następnie polski magnat kieruje spojrzenie na ratusz, turyńskie te-
atry w liczbie dwóch (duży i mały) oraz na arsenał41. Ponieważ wśród 
ciekawostek odwiedzanego miejsca nie mogło zabraknąć uczonych oraz 
niezmiernie popularnych w owej epoce gabinetów historii naturalnej, 
dlatego też w relacji podróżniczej polskiego magnata mamy zawiera-
jący ledwie kilka linijek, ale bardzo ważny opis odwiedzin u uczonego 
naturalisty w Turynie:

Nous avons vu le cabinet de Monsieur Alion, professeur en botanique. Il est 
rempli de curiosités naturelles de diverses classes et en particulier des fossi-
les de toute l’Italie. Son herbier vivant est très considérable, et il fait dessiner 
toutes les planches sous ses yeux qui ensuite sont illuminées. Il a déjà publié 
l’oryctographie et la botanique du Piémont42.

Opisanym przez Mniszcha uczonym był Carlo Ludovico Allioni 
(1728‒1804), profesor botaniki na Uniwersytecie w Turynie, jak rów-
nież dyrektor tamtejszego ogrodu botanicznego, autor fundamentalne-
go, opublikowanego w Turynie w dwu tomach w roku 1785 dzieła pt. 
Flora Pedemontana, sive enumeratio methodica stirpium indigenarum 
Pedemontii.

Na końcu swego podróżniczego opisu poświęconego Turynowi 
umieścił Mniszech relację ze zwiedzania kościoła Superga43. Przepiękna 
świątynia, jak się autor o niej wyraża, znajduje się dwie mile od Turynu 
i jest usytuowana na wzgórzu. Aktualnie zamieszkuje ją 12 kanoników, 
tworzących wspólnotę. Z tego właśnie wzgórza, jak pisze autor relacji, 
można podziwiać cały Piemont, Alpy i góry Sabaudii44.

Relacja z pobytu w Turynie Michała Mniszcha zawiera zwycza-
jowo umieszczany przezeń na samym końcu spis odwiedzanych osób 
(Visites et Présentations)45. Znajdują się wśród nich: rodzina królew-
ska, przedstawiciele miejscowej arystokracji i dyplomaci, a także kupcy 

 41 Ibidem, s. 36‒37. 
 42 Ibidem, s. 37. 
 43 Ibidem, s. 39. 
 44 Ibidem. 
 45 Ibidem, s. 41‒42.
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i bankierzy (,,Nous avons été adressés par Monsieur Tepper à Monsieur 
Saccarel, négociant et banquier”46). Ci ostatni, jak już wspomniałem, 
mogli być dostarczycielami wielu cennych informacji, których nie znaj-
dowało się w nawet najbardziej renomowanych przewodnikach, a które 
później Mniszech umieszczał w sporządzanych przez siebie relacjach 
z podróży. 

Przedstawione relacje podróżnicze Mniszcha odznaczają się za-
mierzoną komplementarnością. Observations sur les États du Roi de 
Sardaigne uwzględniają przede wszystkim aspekt dotyczący ekonomii 
politycznej, stąd też zdecydowane położenie akcentu na informacje 
o handlu, finansach, demografii, przemyśle. Observations sur Turin, 
jakkolwiek powtarzające np. przy okazji opisu uniwersytetu turyńskie-
go sprawy związane z edukacją, tyczą się raczej zagadnień estetycz-
nych, architektury (także sakralnej), sztuki, kultury i nauki. Co ważne, 
w przypadku obu relacji Mniszech wymienia ich możliwe źródła: w od-
niesieniu do pierwszej było to wybitne dzieło z zakresu ekonomii po-
litycznej Zanona, w odniesieniu do drugiej – dzieła znanego historyka 
sztuki Cochina i historyka literatury Richarda, obu zresztą wybitnych 
znawców Italii, a także jej kultury duchowej i materialnej. W podejściu 
do kwestii demograficznych Mniszcha zwraca uwagę jego stosunek do 
duchowieństwa, którego zbyt wielka liczba – nie tylko w opisywanym 
Królestwie Sardynii i Turynie, lecz także w całej Italii – stanowiła ewi-
dentną przeszkodę w procesie zaludniania.

 46 Ibidem, s. 42. 
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The kingdoM of sardinia and Turin: The Travelogues  
of Michał jerzy wandalin Mniszech daTed 1767

SUMMARY

The article includes an analysis of Michał Mniszech’s travel accounts from the year 
1767 concerning the Kingdom of Sardinia and Turin: Observations sur les États du Roi 
de Sardaigne and Observations sur Turin.

According to the concept of Mniszech’s European educational travels that had been 
worked out in cooperation with the Polish magnate’s mother, Catherine Zamoyska of 
Mniszech, and Elie Bertrand, in the process of foreign education, becoming familiar 
with issues related to the broadly defined political economy was the most important 
aspect. Benefits of an aesthetic nature, resulting from admiring monuments of art and 
architecture, were less significant. Therefore, Mniszech’s travel accounts put strong 
emphasis on the problems of demography, administration, finance and taxation, 
government forms, trade and industry. In this respect, Italy was no exception.

Mniszech’s travel accounts on the Kingdom of Sardinia and Turin are characterized 
by an intended complementarity. Observations sur les États du Roi de Sardaigne 
is mainly focused on the aspect of political economy. Hence, the emphasis is on 
information about trade, finance, demography, and industry. Observations sur Turin, 
although repetitive, e.g. educational matters while describing the University of Turin, 
concerns mostly issues of an aesthetic nature pertaining to architecture (also sacred), 
arts, culture and science. Importantly, in both accounts, Mniszech lists their potential 
sources: in reference to the first account, it was an outstanding piece of work in the field 
of political economy by Zanon, while in reference to the second account – a literary 
work of a well-known art historian, Cochin, and a literary historian, Richard, both 
distinguished experts on Italy and its spiritual and material culture. When focused on 
demographic issues, Mniszech draws special attention to his relationship to the clergy, 
which was very high in number ‒ not only in the described Kingdom of Sardinia and 
Turin but also in the whole of Italy, and was an obvious obstacle in the process of 
populating.

Keywords: Educational travels, political economy, image of Italy in the eighteenth 
Century, Michał Mniszech, Kingdom of Sardinia and Turin 


