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Książka Anny Tylusińskiej-Kowalskiej odkrywa przed nami mało zna-
ny fragment polsko-włoskich relacji. W polskiej świadomości głębo-
ko zakorzenione jest przekonanie o silnych związkach łączących naszą 
kulturę z obszarem Italii Północnej i oczywiście z Rzymem. To w Pa-
dwie i Bolonii studiowały latorośle rodów magnackich i szlacheckich, 
to do Rzymu jako do centrum chrześcijaństwa udawali się nasi kapłani 
i pielgrzymi, to głównie z północnymi państwami i Stolicą Apostolską 
utrzymywano kontakty dyplomatyczne. Kilka lat temu otrzymaliśmy 
ciekawą publikację Andrzeja Litworni na temat Polaków przemierzają-
cych region Friuli, leżący na trasie podróży do tych uświęconych miejsc 
(La porta d’Italia. Diari e viaggiatori in Friuli-Venezia Giulia dal XVI 
al XIX secolo, Udine 2000). Skąpa jest natomiast na ogół nasza wie-
dza o podróżach Polaków na Południe i o kontaktach z tymi odległy-
mi terenami. Autorka postawiła sobie za cel tę naszą wiedzę uzupełnić, 
sięgając do dokumentów częściowo zapomnianych, a w dużej mierze 
w ogóle mało znanych. Jej uwaga kieruje się w stronę Sycylii i Malty 
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i prowadzi ją ku pamiętnikom i wspomnieniom polskich podróżników 
powstałym między XVI i XIX wiekiem. 

Publikacja dzieli się na dwie części poprzedzone wstępem, w któ-
rym przedstawiono stan badań nad obecnością polskich podróżników 
na Sycylii i Malcie. Część pierwsza, licząca 130 stron, stanowi wpro-
wadzenie do materiału źródłowego zebranego w części drugiej. Otwiera 
ją krótki rozdział zarysowujący problematykę literatury podróży na tle 
gatunku autobiografii. Równocześnie Autorka próbuje w sposób synte-
tyczny opisać specyfikę pism zamieszczonych w części antologicznej. 
Pozostałe rozdziały w układzie chronologicznym stanowią historyczny 
wstęp do publikowanych relacji. Ponieważ opracowanie przeznaczone 
jest zwłaszcza dla odbiorcy włoskiego i zostało opublikowane na Sycy-
lii, każdy z rozdziałów tej części otwiera podrozdział przedstawiający 
w skrócie sytuację historyczno-kulturalną naszego kraju. Dostarcza on 
minimum informacji potrzebnych do zrozumienia okoliczności, w ja-
kich dochodziło do organizacji podróży, oraz odniesień do polskiej kul-
tury pojawiających się w dokumentach przytoczonych w drugiej części. 
W następnych podrozdziałach autorka przedstawia zarys polskich kon-
taktów z południem Włoch w kolejnych czterech stuleciach. W dalszym 
ciągu, w sposób już bardziej szczegółowy, szkicuje sylwetkę modelo-
wego podróżnika owych czasów. Tu również zostają przedstawieni au-
torzy pism zamieszczonych w części antologicznej.

Część drugą książki stanowi arcyciekawa antologia, na którą skła-
da się 10 różnych dokumentów opisujących wyprawy polskich podróż-
ników na południe Italii. Trzy z nich zostały wydobyte przez Autorkę 
z rękopisów: Lettres à Marcello Bacciarelli les années 1771–1786 Jana 
Chrystiana Kamsetzera, Pamiętnik polityczny i podróżny Stanisława 
Poniatowskiego oraz Journal de voyage en Italie Franciszka Bieliń-
skiego. Pozostałe ukazały się drukiem, ale tylko niektóre były publi-
kowane współcześnie: Opisanie jedne niedawnej podróży do Sycylii 
[1788–1799] Anonima, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty [1848, 1982] 
Michała Wiszniewskiego, La Sicilia riveduta dopo trentaquattro anni 
di assenza [1890] Adolfa Smorczewskiego, Sycylia. Szkice z podróży 
[1896] Michała Lityńskiego, Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpań-
skiej, portugalskiej (1595) [1925] Anonima, Pamiętniki czasów moich 
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[1957] Juliana Ursyna Niemcewicza, Z sycylijskiej podróży kart kilka 
[1983] Zygmunta Krasińskiego.

Przedstawione relacje stanowią wachlarz różnych rozwiązań for-
malnych od diariuszy spisywanych na bieżąco po relacje porządkowane 
na podstawie wcześniejszych notatek. Oddają spontaniczne, chwilowe 
doznania i spostrzeżenia lub są próbą sformułowania przemyśleń, ma-
jących znamiona naukowości. Ich forma, sposób postrzegania rzeczy-
wistości w dużej mierze oddają „ducha epoki”, jakkolwiek są też wyra-
zem wrażliwości indywidualnej autora. Autor relacji szesnastowiecznej 
(Stanisław Niegoszewski?) opowiada o swych kontaktach z miejscową 
ludnością, szukając różnic, osobliwości, ale też i podobieństw, cech 
wspólnych z innymi znanymi mu narodami. Podróżnicy osiemnasto-
wieczni często reprezentują postawę „naukową”. Przykładem może być 
Jan Michał Borch, geograf, przyrodnik i mineralog, którego tekst z uwa-
gi na swą objętość nie został w antologii zamieszczony, ale także ar-
chitekt Jan Kamsetzer, którego podróż miała charakter „kształceniowy” 
związany z wykonanym zawodem, czy Franciszek Bieliński, pedagog, 
działacz KEN, o szerokich zainteresowaniach i dużej kulturze, arche-
olog-amator. 

Inny jeszcze charakter mają opisy podróży autorów XIX-wiecznych. 
Anna Tylusińska-Kowalska zauważa różnorodność elementów – i tu 
odnajdujemy z łatwością kompetentną badaczkę epoki – składających 
się na teksty tego okresu. W wielu z nich widać napięcie metafizycz-
ne, romantyczne drążenie własnego ja – jak u Zygmunta Krasińskiego, 
dla którego krótki pobyt na Sycylii „jest ucieczką od rzeczywistości, 
od problemów uczuciowych i ludzkich” (s. 123). W innych tekstach to, 
co osobiste, indywidualne, splata się z tym, co ogólne – jak u Michała 
Wiszniewskiego, badacza literatury, publicysty i polityka, czy Ludwika 
Mierosławskiego, wojskowego, organizującego na Sycylii opór zbrojny 
przeciw Burbonom. Pisma te oprócz osobistych wizji autorów niosą też 
próbę obiektywizacji faktów, stanowiąc cenne źródło historyczne.

Opublikowane wspomnienia zostały napisane przez autorów po 
polsku lub francusku. Na potrzeby obecnej książki Autorka przetłuma-
czyła je na język włoski. Zadanie nie było łatwe, zwłaszcza w przy-
padku dokumentów zachowanych w rękopisie, ponieważ – jak sama 
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twierdzi – zdarzały się w nich miejsca trudne do odcyfrowania bądź 
luki, które − pozostawione do uzupełnienia − nigdy przez autorów uzu-
pełnione nie zostały. Autorce książki należy się tym większe uznanie 
za podjęcie wysiłku i przybliżenie nam cennych i mało znanych źródeł.

Anna Tylusińska-Kowalska dała się poznać w swych dotychczaso-
wych publikacjach jako badaczka literatury autobiograficznej, znawczy-
ni polsko-włoskich relacji okresu Risorgimenta oraz wielka miłośniczka 
kultury i literatury sycylijskiej. W opublikowanej obecnie książce łączy 
te pola kompetencji i zainteresowań, oferując czytelnikom pozycję nie-
zmiernie ciekawą i wartościową, która z uwagi na dostarczony materiał 
źródłowy może stać się punktem wyjścia do dalszych studiów porów-
nawczych na temat obrazu Sycylii w świadomości europejskiej na prze-
strzeni wieków.


