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Czy obraz zbyt zimny?  
Stambuł w ujęciu Edwarda Raczyńskiego –  
postkolonialne (re)interpretacje

Latem 1814 roku na pokład okrętu towarowego w odeskim porcie wsiada 
dwudziestoośmioletni Wielkopolanin, Edward Raczyński. Po trzech dniach 
żeglugi po raz pierwszy ogląda północne brzegi cieśniny Bosfor i pisze 
kolejny rozdział Dziennika podróży do Turcyi odbytey w roku 1814, będący 
obszernym opisem przeżyć, doświadczeń i refleksji, które przyniosła mu 
wizyta w Konstantynopolu. Fakt ten jest o tyle interesujący, że Stambuł nie 
był głównym celem podróżnika. Jego wyprawa wpisywała się raczej w nurt 

„hellenofilskich” poszukiwań końca osiemnastego stulecia i całego wieku 
dziewiętnastego1. Większa część Dziennika… skupia się na antycznych 
zabytkach Azji Mniejszej i wysp Morza Egejskiego. Nie sposób jednak 
nie zauważyć dużego zainteresowania, jakie w Raczyńskim wzbudziła 
stolica Imperium Osmańskiego. Kwestia ta może dziwić, ponieważ pobyt 
w tym mieście wiązał się z dużym ryzykiem. Zarówno w roku 1814, jak 
i w latach poprzednich Konstantynopol był siedliskiem śmiercionośnej 
zarazy, która zbierała ogromne żniwo także wśród zagranicznych gości. 
Tak o wspomnianej sytuacji pisze sam autor: „Dnia 27. sierpnia pokazało  
 

 1 Por. Jan Reychman, Podróżnicy Polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w.,  
Warszawa 1972, s. 10–11.
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się powietrze w Pera, i w przeciągu dwudziestu czterech godzin, kilka 
osób w iednym domu zarażonych umarło”2.

Autor w Stambule jednak pozostał. Mimo że Turcja3 nie była oczy-
wistym kierunkiem dla poszukiwaczy Orientu – wybierali oni częśćiej 
Egipt czy Palestynę – twórca Dziennika… wydaje się z czasem zatracać 
w tej nieco mniej egzotycznej orientalności i poświęcać jej coraz więk-
sze passusy. Choć, jak już wspomniałem, głównym celem podobnych  
wypraw było dotarcie do „ziem homerowych”, omawiane zapiski zdają 
się dowodzić, że także „wschodniość” Turcji, a co za tym idzie – Stambułu,  
stawała się obiektem zainteresowania podróżnych. 

Turcja nie była postrzegana przez autora Dziennika… wyłącznie jako 
swoista deponentka antycznego dziedzictwa Greków i Rzymian, ale 
także jako przestrzeń interesująca ze względu na jej przynależność do 
kultury szeroko pojętego Wschodu. Gestem zatem zupełnie naturalnym 
dla badacza w wieku XXI, zaznajomionego z Saidowską koncepcją relacji 
władzy w stosunkach z Innym oraz z teoriami krytycznymi (choćby takich 
badaczy jak Michel Foucault czy Jacques Derrida), wydaje się spojrzenie 
na uwagi i wnioski dziewiętnastowiecznego autora – białego mężczy-
zny z klas wyższych – przez soczewkę postkolonializmu. Czym jednak 
ów postkolonializm jest? Od wydania Orientalizmu Edwarda W. Saida4, 

 2 Edward Raczyński, Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814,  
Wrocław 1823, s. 102 [on-line:] http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmed-
tadata?id=316233&from=publication [dostęp: 30.03.2018]. Dalej cytaty  
z tego dzieła lokalizuję bezpośrednio w tekście, podając jedynie numer  
stronicy w nawiasie kwadratowym.

 3 Na użytek artykułu, jako swoisty skrót myślowy, będę wykorzystywał formy: 
„Turcja” i „tureckość”, choć ich współczesne znaczenie w XIX wieku dopiero 
zaczynało się kształtować. Należy pamiętać o multikulturowym charakterze 
Imperium Osmańskiego i specyficznej tożsamości, która opierała się na funm-
damencie wspólnotowym i poddańczym, nie zaś narodowym czy etnicznym. 

 4 Edward W. Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2018. 
W dziele tym Said wykazuje, że Orient został niejako wynaleziony przez badaczy, 
nie stanowi więc obiektywnej i naturalnej rzeczywistości. Orientalizm (nauka 
zajmująca się opisem i analizą Orientu) jest więc narzędziem sprawowania 
symbolicznej władzy nad światem Innego. Por. Anna Burzyńska, Postkolonializm, 
[w:] Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. 
Podręcznik, Kraków 2006, s. 551–560.

dzieła w pewnym sensie fundacyjnego dla studiów postkolonialnych, 
na temat tej niedookreślonej strategii badawczej i krytycznej napisano 
dziesiątki książek. Nigdy nie wytworzono jednak jednolitej strategii 
badań epoki pokolonialnej czy kolonialnej, nie ustalono żadnego creda 
ani nie skonstruowano jednoznacznych i powszechnie uznanych 
narzędzi. Wobec tego bliskie tej pracy będzie ujęcie postkoloniali-
zmu, jakie prezentuje Robert J. C. Young w rozdziale otwierającym  
jego rozprawę pt. Postkolonializm. Wprowadzenie: 

Teoria postkolonialna nie jest teorią w sensie naukowym. Nie stanowi ona 
spójnie opracowanego zbioru zasad, na którego podstawie można przewidywać 
następstwa określonego zespołu zjawisk. Jest to raczej zespół powiązanych 
perspektyw, często stanowiących wzajemne przeciwieństwo5. 

Postkolonializm zostanie więc przeze mnie wykorzystany w sensie 
czysto pragmatycznym. Będę go rozumiał zawsze jako pewną „meto-
dę patrzenia”, specyficzny rodzaj epistemologii, pozwalający wykazać 
dominujący charakter wybranych kultur oraz ich protekcjonalność 
wobec kultur podległych. Postaram się także ujawnić konsekwentnie 
budowany przez grupę panującą balans między obcością, podległością 
i wyższością (umożliwiający utrzymanie kontroli – zarówno w sensie 
symbolicznym, jak i politycznym). W toku postkolonialnej lektury 
unaocznię także ogólne cechy dystynktywne habitusu6, rozumianego 
za Pierre’em Bourdieu jako zobiektywizowany na poziomie podświado-
mym stan rzeczy, społecznie usankcjonowany i przyswojony, który ma 
charakter bazowy dla uwag i odczuć autora dziennika (w tym wypadku 
Edwarda Raczyńskiego)7. W trakcie analizy poszczególnych elementów 
konstruowanego przez polskiego podróżnika obrazu miasta będę sięgał 
do działań i strategii wykorzystywanych przez badaczy postkolonial-
nych, takich jak wspomniany Edward W. Said, Robert J. C. Young, a także  

 5 Robert J.C. Young, Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król,  
Kraków 2012, s. 19. 

 6 Por. Pierre Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. Maciej Falski, Kraków 2008.
 7 Por. Jerzy Franczak, Literatura i władza, [w:] Kulturowa teoria literatury 2.  

Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz,  
Kraków 2012, s. 439–492.



76 77

Ania Loomba. Ponadto wykorzystam elementy współczesnego języko-
znawstwa oraz historii – zarówno politycznej, jak i społecznej. Wątki te 
wprowadzę jednak wybiórczo, unikając przywoływania całościowych 
konstruktów teoretycznych. Nierzadko opierał się będę wyłącznie na 
własnych „postkolonialnych intuicjach”, podobnie jak postuluje to 
Young. Ma to na celu unaocznienie faktu, iż postkolonializm ma cha-
rakter zgoła odmienny od większości dziedzin akademickich i może też 
podlegać odmiennym prawom, nie tracąc statusu naukowości. Bliskie 
będzie mi również ujęcie „oddolne”, postulowane przez kilkukrotnie 
przywoływanego Younga. Spojrzenie to zakłada nową strategię studiów 
po epoce kolonialnej. Bazy nie stanowią już abstrakcyjne pojęcia teorii 
akademickiej i ilustrowane wątłymi przykładami ogólniki, lecz raczej 
pojedyncze aspekty, rzeczywiste problemy samych „podległych”, których 
status i jego rewizja stają się axis mundi postkolonializmu, a także real-
nym gruntem do artykułowania kolejnych koncepcji. 

Wykorzystując tak rozumianą siatkę teoretyczną, poddam analizie 
i interpretacji fragmenty dziennika Edwarda Raczyńskiego skupione 
wokół obrazu stolicy Imperium Osmańskiego, częściowo odnosząc się 
także do ustępów skoncentrowanych wokół stambulskich przedmieść. 
Zanim jednak przystąpię do opracowywania wybranych fragmentów 
tekstu, postaram się zarysować ogólny portret postaci autora, a następnie 
zajmę się kwestią realiów historycznych oraz nastrojów politycznych 
i społecznych, panujących w ówczesnym Imperium. Takie ujęcie dzieła 
wydaje się konieczne do podjęcia dalszych rozważań w kluczu postko-
lonialnym. Celem tej pracy jest więc wykazanie przy pomocy szeroko 
pojętych strategii postkolonialnych, że tekst Dziennika… Edwarda Ra-
czyńskiego obarczony jest specyficznym spojrzeniem kolonizatora, ale 
także unaocznienie ambiwalentnego charakteru owego spojrzenia – jego 
zbalansowania i wielopoziomowych kontekstów. Zadaniem pośrednim 
staje się wobec tego wykazanie dużej użyteczności narzędzi postkolo-
nialnych w interpretacji tekstów (auto)biograficznych.

Autor. Figura, biografia, znaczenie
Edward Raczyński urodził się prawdopodobnie 2 kwietnia 1786 roku 
w Poznaniu8. Jego matka zmarła młodo; po jej śmierci trafił pod opiekę 
niezwykle surowego ojca, który także niebawem odszedł. Znaczącą rolę 
w wychowaniu młodego Edwarda odegrał konserwatywny dziadek –  
Kazimierz Raczyński. Był to niewątpliwie zwolennik i beneficjent zasta-
nego porządku klasowego i agresywnej hegemonii arystokracji, a w konse-
kwencji wróg wszelkich ruchów reformatorskich i proliberalnych. Zasilał 
także szeregi stronnictw przywiązanych do klasycznej idei rządzenia 
(głównie monarchii) i przeświadczonych o konieczności uległości i lojal-
ności wobec majestatu władzy9. Po śmierci rodziców największy wpływ 
na młodego hrabiego miała jednak ciotka – Estera, której dedykowany 
jest Dziennik… Edward, dzięki wysokiej pozycji swojej rodziny, podjął 
naukę najpierw we Frankfurcie nad Odrą, a następnie w Berlinie. Jego 
edukację przerwały jednak gwałtowne wydarzenia wojenne roku 1806, 
a życie Raczyńskiego na jakiś czas związane zostało ze sferą militarną. 
Po klęsce Wielkiej Armii Napoleona udał się w podróż po Szwecji, której 
nie udokumentował jednak wyczerpująco10. Niedługo później wyruszył 
do Turcji, a wszelkie przemyślenia odnoszące się do tej wyprawy zawarł 
w dziele: Dziennik podróży do Turcyi odbytey w roku 1814. Tekst ten został 
wydany w roku 1821 wraz z ilustracjami autorstwa Ludwika Fuhrmanna11, 
który także uczestniczył w opisywanej eskapadzie. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż były to wspomnienia zapisane w języku polskim, a nie, jak to 
często miało miejsce w owym czasie, w języku francuskim12.

Czas. Historia, polityka, społeczeństwo
Próbując zarysować historyczno-społeczne okoliczności panujące w Turcji 
w roku 1814, należałoby zacząć od najwyższych struktur władzy i stop-
niowo oceniać kondycję różnych sektorów funkcjonowania państwa.  

 8 Por. Lech Słowiński, Edward Raczyński 1786–1845, Poznań 1983, s. 5.
 9 Por. ibidem, s. 5–6.
 10 Por. ibidem, s. 7.
 11 Por. Bogumiła Kosmanowa, Edward Raczyński. Człowiek i dzieło,  

Bydgoszcz 1997, s. 68.
 12 Por. ibidem, s. 69–71.
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W roku 1808, po licznych roszadach na najwyższych szczeblach władzy – 
między rokiem 1807 a 1808 panował Mustafa IV, następca zdetronizo-
wanego i brutalnie zamordowanego Selima III, na tronie sułtańskim 
zasiadł Mahmud II. Jego pozycja polityczna była bardzo słaba, dlatego 
pierwsze kilkanaście lat swego panowania poświęcił on na wzmacnia-
nie władzy i obsadzanie kluczowych pozycji w państwie stronnikami13. 
Z czasem siła jego rządów była tak wielka, że przeszedł on do historii 
jako Piotr Wielki Imperium Osmańskiego14. Początkowo jednak władca 
nie mógł sobie pozwolić na gesty szczególnie gwałtowne. W 1812 roku 
zakończona została wojna z Rosją, a Mahmud skupił się na ustabilizo-
waniu sytuacji wewnętrznej – głównie na zdyscyplinowaniu ayanów 
i derebeyów15. Dopiero późniejszy okres jego rządów przyniósł tak rewo-
lucyjne zmiany, jak wprowadzenie w latach 1828–1829 nowego nakrycia 
głowy (fezu), reformy szkolnictwa, administracji, a przede wszystkim – 
armii. To za jego panowania rozwiązany został słynny korpus janczarów, 
który od wielu lat blokował ruchy reformatorskie w państwie. Doszło 
do tego jednak w roku 1826, a więc dwanaście lat po wizycie Raczyń-
skiego w Stambule. Dopiero ten gest umożliwił największą od czasów  
Ery Tulipanów westernizację Imperium Osmańskiego. 

Edward Raczyński przybył do Stambułu w roku 1814, a sułtan 
w tym czasie zajęty był podporządkowywaniem sobie przywódców  
w na wpół autonomicznych prowincjach Anatolii i Bałkanów. Warto 
zauważyć, że zmiany z okresu Nızam-ı Cedid, takie jak reorganizacja 
armii czy modernizacja systemu podatkowego i finansowego, zostały 
w większości cofnięte w wyniku buntów i politycznych przetasowań. 
Ulicami nadal kroczyli Turcy w tradycyjnych strojach i nakryciach głowy, 
a o polityce państwa w dużej mierze decydowali janczarzy. Nie sposób 
jednak przeoczyć oszałamiającego rozwoju gospodarczego w kraju. Jak 
pokazują obliczenia z roku 1816, Stambuł był wtedy zamieszkiwany przez 
400 tysięcy osób, rozwijał się przemysł, a głosy stronnictw religijnych 

 13 Por. ibidem, s. 29.
 14 Por. Bernard Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, przeł. Kazimierz Dorosz, 

Warszawa 1972, s. 104. 
 15 Por. ibidem, s. 107.

coraz przychylniej odnosiły się do możliwych reform16. Władca częściej 
prezentował się także jako zwolennik centralizacji i wzmocnienia wła-
dzy sułtańskiej. Co istotne, nie miały jeszcze miejsca daleko posunięte 
zmiany na terenie prowincji północnoafrykańskich (szczególnie Egip-
tu), które w późniejszym okresie miały duży wpływ na ukształtowanie  
nastrojów społecznych i politycznych w Stambule17.

Należy więc skonstatować, iż sytuacja w państwie Osmanów w cza-
sie przybycia Raczyńskiego sprawiała wrażenie stabilnej, a utrzymu-
jący się status quo nie był jeszcze jawnie podważany przez widmo 
nadchodzących reform. Co ważne, autor miał możliwość zaobser-
wowania tradycyjnych elementów kultury tureckiej, które niedługo 
potem zostały zastąpione przez ich zwesternizowane odpowiedniki. 
W czasie jego wizyty ulemowie nie głosili radykalnych idei religijnych,  
a islam prezentował swoje raczej łagodne oblicze.

Analiza. Cechy, tendencje, intuicje
Omówiwszy już założenia metodologiczne oraz tło historyczne, można 
przejść do bardziej wnikliwej analizy fragmentów samego Dziennika… 
Zostały one pogrupowane w kategorie tematyczne (Język i tłumaczenie, 
Architektura i urbanistyka, Społeczeństwo i obyczaje) i w takim kontekście 
będą opracowywane. Rezygnując z ujęcia chronologicznego, pragnę zwró-
cić uwagę czytelnika na powracające w tekście motywy i wyłaniające się 
z nich problemy o bardziej ogólnym charakterze. Wypracowane przeze 
mnie w toku pracy nad tekstem podziały w sposób zupełnie naturalny 
będą się przenikać i nakładać, co nie powinno jednak w sposób znaczący 
rozmyć konkluzji poszczególnych wywodów. 

Język i tłumaczenie
Kwestie językowe są integralną częścią badań nad tekstami literackimi. 
Nie podlega dyskusji fakt, że odmienność kulturowa niemal zawsze łą-
czy się z odmiennością języka. Powstała w ten sposób bariera staje się 
nierzadko nieprzepuszczalną granicą pomiędzy podmiotami. Nie będzie 

 16 Por. Jan Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 207–209.
 17 Por. Bernard Lewis, op. cit., s. 150–155.
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również zadziwiającym stwierdzenie, iż odkrycie odmienności języków 
jest odkryciem odmienności per se. Jako teoretyczny grunt takiego 
rozumowania można przywołać choćby rozważania Edwarda Sapira 
i Benjamina Lee Whorfa na temat językowego obrazu świata18 czy całą 
późniejszą lingwistykę kognitywną19. Fakt ten nie umyka także samemu 
Raczyńskiemu, który po dotarciu do tureckich brzegów, natychmiast 
odnotowuje: „Dnia 9. po północy spostrzeżono z okrętu latarnie palące 
się nad uyściem ciaśniny z morza czarnego do Stambułu prowadzącéy, 
którą dawniéy Bosforem a dziś Bogazem zowią” [33] Pierwsze zdanie 
Dziennika… odnoszące się bezpośrednio do tureckiej rzeczywistości jest 
też pierwszym jawnym wskazaniem odmienności. Ukazuje ono ponadto 
historyczną zmienność i dynamikę terminów, która jest projektowana 
na język i przestrzeń. Ma to jasne odzwierciedlenie w sferze leksykalnej. 
Odnosząc się do etymologii nazwy tureckiej cieśniny, należy zauważyć, 
że słowo Bosfor wywodzi się od greckiego Βόσπορος, oznaczającego 
przejście lub przeprawę dla bydła20. Pierwotnie ogólne pojęcie zostało 
zatem przekształcone w nazwę własną. Tureckie słowo boğaz (którego 
spolszczoną wersję przywołuje w swoim dzienniku Raczyński) to zaś 
wyraz o szerokim polu semantycznym, odnoszący się do wszelkich 
bytów cechujących się pewną „wąskością”, mających także charakter 
przejściowy czy mediacyjny – gardło, gardziel, szyjka butelki, cieśnina21. 
Raczyński, zauważając różnice w nazewnictwie, zaznacza jednocześnie 
transformację samej natury przestrzeni. To, co podróżnikowi wydawało 
się w pewnym sensie oswojone (nazwane), w rzeczywistości okazuje się 
radykalnie obce, bo opisane w nieznanym mu systemie znakowym.

Uwaga, jaką autor poświęca kwestiom języka, wydaje się nader interesu-
jąca. Dalsza interpretacja fragmentów dotyczących tej problematyki daje 

 18 Por. Andrzej Klimczuk, Hipoteza Sapira–Whorfa – Przegląd argumentów 
zwolenników i przeciwników, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2013, 
nr 1, s. 165–181.

 19 Por. Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, Językoznawstwo ko-
gnitywne. 3: Kognitywizm w świetle innych teorii, Gdańsk 2006.

 20 Por. Βόσπορος, [w:] Wiktionary. The free dictionary, https://en.wiktionary.
org/wiki/Βόσπορος#Ancient_Greek, [dostęp: 8.04.2018].

 21 Por. Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński, Słownik turecko-polski 
polsko-turecki, red. Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz, Warszawa 1997, s. 47.

możliwość wykazania zupełnie odmiennych od intuicyjnych tendencji 
w relacjach władzy, języka i inności. Kiedy Raczyński opisuje wyposa-
żenie stambulskich meczetów, bierze pod uwagę takie ich rozróżnienie: 

„Wyraz polski Meczet, pochodzi od słowa Tureckiego Meszyd, znaczącego 
mniyszy kościół czyli kaplicę. Obszerne zaś kościoły, Turcy Dziamiami 
zowią” [84, przypis]. 

Pochodzenie owego zróżnicowania jest oczywiście arabskie – należy 
odróżnić مسجد (masjíd)22, miano określające każdy meczet, od جامع (ǧāmī’)23, 
czyli słowa oznaczającego meczet, w którym odbywa się piątkowa modliw-
twa, w konsekwencji nierzadko bogatszy i bardziej ozdobny. Raczyński, 
zwracając uwagę na tę dosyć drobną różnicę, wykazuje pewną językową 
świadomość, a także zainteresowanie problematyką lingwistycznych 
subtelności. Może to stanowić istotny argument podczas próby wyka-
zania niejednoznacznego statusu owego kolonizatora i jego opresyjnego 
spojrzenia na obcą kulturę. 

Dalsza analiza tego fragmentu ujawnia jednak znaczącą nieścisłość. 
Chcąc przybliżyć polskiemu czytelnikowi tureckie imaginarium, Raczyń-
ski przyrównuje meczet do kościoła. Jak wiadomo status teologiczny 
obydwu przestrzeni jest całkiem różny: kościół stanowi siedzibę bóstwa, 
meczet zaś wyłącznie salę modlitw lub zebrań polityczno-społecznych. 
Obydwie przestrzenie mają zatem zupełnie odmienny charakter oraz 
są rozbieżnie usytuowane na planie sacrum24. Zrównanie, którego do-
konuje Raczyński, jest jawnym aktem zawłaszczającym. Element obcy 
zostaje zasymilowany i oswojony, mimo że jego rzeczywiste znaczenie 
pozostaje nieznane. Na podobną kwestię zwraca uwagę przywoływany 
już wielokrotnie Edward W. Said, omawiając szczegółowo problematykę 
komparatystyczną w jednym z rozdziałów Orientalizmu25. Zauważa on, 
jakie efekty może nieść ze sobą dosyć naiwne włączanie niezrozumiałych 
elementów obcej kultury w dyskurs naukowy: „szybko spostrzegamy, 

 22 Por. Janusz Danecki, Jolanta Kozłowska, Słownik arabsko-polski,  
Warszawa 1996, s. 692.

 23 Por. ibidem, s. 243.
 24 Więcej o funkcji meczetu i jego charakterze symbolicznym – por. Janusz 

Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie I, Warszawa 1997, s. 139–141.
 25 Por. Edward W. Said, op. cit., s. 190–210.
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w jaki sposób kulturowe uogólnienie zaczynało przywdziewać zbroję 
naukowej wypowiedzi oraz roztaczać atmosferę krytycznych badań”26. 
Ponadto badacz podkreśla problem dalszego zrównywania wytworzo-
nych i wykorzystywanych kategorii w obrębie badań porównawczych: 

„komparatywizm rzadko bywa opisowy; częściej wartościujący i informa-
cyjny”27. Fragmenty te wskazują na istotne mechanizmy uruchamiane 
w procesie upraszczania obcych kategorii na użytek prowadzonych ba-
dań czy wyjaśniania zjawiska. Akt, jakiego dokonał Raczyński, jest pew-
nym gestem budowy „naszego Wschodu”, Orientu. Taki sąd należałoby  
wygłosić, opierając się na tekście Saida.

Architektura i urbanistyka
Raczyński poświęcał architekturze niemałe passusy swojego dziennika. 
Jako człowiek wykształcony, posiadał podstawową znajomość prawiz-
deł rządzących tą sztuką w europejskiej kulturze od stuleci. Wiedza ta 
zbudowana była wokół kanonu, rozumianego jako zestaw pożądanych 
stylów, praktyk i rozwiązań, uchodzących za harmonijne i poprawne. Tak 
rozumiany zbiór zasad pozwalał na ocenę danego obiektu w procesie 
prostego porównania go z kanonicznym wzorcem. Wobec tego Raczyński 
posiadał stosowne narzędzia do wartościującego opisu napotkanych 
gmachów. Nie znaczy to jednak, że zawsze krytycznie odnosił się do dzieł 
tureckich budowniczych, jednocześnie wywyższając choćby te bizan-
tyńskie. Wystarczy zwrócić uwagę, jak komentuje on bryłę Błękitnego 
Meczetu: „Architekt stawiaiący meczet Sułtana Achmeta szczęśliwie 
bardzo uniknął błędu, który wiele uymuie piękności słynącéy od tylu 
wieków Świątyni przez Justyniana założonéy” [49]. 

Niewątpliwy jest jednak sam fakt wykorzystania przez autora dzien-
nika specyficznych narzędzi wartościujących. Raczyński krytykuje 
dzieła, opierając się na kanonie kultury europejskiej, a w konsekwencji 
zawłaszcza je i czyni sobie podległymi. Co jednak zasługuje na szcze-
gólną uwagę: zdaje się, że autor ma świadomość pewnej ograniczoności 
własnych ocen. Tak oto wypowiada się na temat typowej stambulskiej 

 26 Ibidem, s. 190.
 27 Ibidem, s. 191.

zabudowy, opisując Pałac Kiahathane: „Architektura iego nie zdawała mi 
się piękną, gdyż drugie piętro, stosownie do powszechnego w Stambule 
zwyczaiu, bardziéy iest naprzód wysunięte iak dolne, co nieprzyuczone 
oko Europeyczyka razi” [98]. Wygłoszona tutaj przez Raczyńskiego myśl 
burzy skrajny wizerunek autora-dominatora. Przede wszystkim piszący 
deklaruje relatywizm wpisany w naturę sądów estetycznych, które za-
wsze warunkowane są prywatnym doświadczeniem (wykształceniem, 
preferencjami) tego, kto je wydaje. W domyśle zawarł także twierdzenie, 
że człowiek wtórnie przyzwyczajony do odmiennego kanonu może 
zmienić swoje narzędzia, a w konsekwencji także optykę. 

Ocena wartości estetycznej budynku nierzadko łączy się także z pew-
ną etyczną czy moralną oceną Innego. Tak Raczyński wypowiada się na 
temat stambulskich praktyk zdobniczych:

Gmach ten […] z kamienia […] zbudowany, pięknym nazwałbym, gdyby ozdoby 
Architektury iakoto gzemsy i kapitele również były kamienne. Turcy atoli 
sądzą, że takowy wydatek wcale iest niepotrzebny i wszystkie te ozdoby raczéy 
malować każą [82].
Gmach ten […] pięknym nazwaćby można, gdyby ozdoby Architektury były 
z kamienia a nie malowane. Nikczemny ten sposób przyozdabiania domów 
[…] upowszechnił się od wielu lat w Stambule [108].

Opis ten wskazuje nie tylko na subiektywność wpisaną w oceny 
wartości estetycznej oglądanych budowli, która w dzienniku zdecy-
dowanie dziwić nie powinna, ale ukazuje także problem, o którym 
wspomniałem powyżej. Raczyński pisząc o praktyce malowania ele-
mentów architektonicznych, łączy ją z pewnymi cechami charakteru  
czy zachowaniami opisywanych społeczności. 

Uwadze autora nie umyka także kwestia urbanistyki. Tak o praktykach 
mieszkańców Stambułu pisze sam Raczyński: „Turcy […] w miastach 
każdéy piędzi ziemi oszczędzaią, i gdzie tylko mogą, nikczemne domy, 
a raczéy chaty swoie klecą” [66]. Działania w zakresie urbanistyki w tym 
wypadku zaświadczają nie tylko o kondycji Turków w ogóle, ale także 
o ich naturze. Po raz kolejny matryca miasta zostaje zaczerpnięta z eu-
ropejskiego wzoru i przyłożona do bliskowschodniego metropolii, która 
w konsekwencji ulega symbolicznemu zawłaszczeniu i zlekceważeniu.
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Częścią miejskiej tkanki są również ruiny, resztki i pozostało-
ści po poprzednikach. Sposób obchodzenia się z nimi stanowił  
dla Raczyńskiego ważny symptom do diagnozy, a w rezultacie poznania 
i oswojenia Innego. Argument ten wydaje się tym bardziej trafny, że celem 
autora jest odnalezienie śladów antycznej cywilizacji (naturalnie jak 
najlepiej zachowanych), co zaznaczałem już we wstępie. Odnosząc się do 
pozostałości dawnego akweduktu, Raczyński wspomina o zaniedbywaniu 
zabytków [65–67], choć nie jest względem tego procederu szczególnie kry-
tyczny. Co zadziwia, traktuje on Turków pobłażliwie i raczej protekcjonalnie. 
W oczach Raczyńskiego Inni stają się nieświadomymi pewnych wartości 
ignorantami. O stosunkach wiedzy i myślenia kolonialnego wypowiada 
się Ania Loomba w swoim dziele Kolonializm/Postkolonializm28. Podkreśla 
ona, że podobna retoryka, która sytuuje obcego w pozycji nierówności, 
nieprzystawalności, a w konsekwencji – niemożności przyswojenia 
podstawowych wartości, sprzyja budowaniu nieprzekraczalnej granicy 
pomiędzy podmiotem kolonizującym a kolonizowanym. 

Pomimo przytoczonych tu argumentów na ambiwalentny stosunek 
autora do poruszanej problematyki, cały obraz miasta zostaje ostatecznie 
przypisany do porządku baśniowego Orientu, a w ten sposób zupełnie 
zneutralizowany. Inny nie zostaje w żadnym stopniu wyemancypowany, 
pozostaje malowniczym dzikim w swoim dziwnym, acz uroczym świecie:

Szczególniéy pięknym iest widok Konstantynopola z morza w czasie Ramaza-
nu w nocy. […] Wszystko to razem składa illuminacyą przypominaiącą pałace 
czarodzieyskie w powieściach Arabskich [149].

Społeczeństwo i obyczaje
Kluczowym aspektem w moich rozważaniach na temat Dziennika…  
będzie problematyka obyczajów i stosunków społecznych. Zanim 
jednak przejdę do omówienia wybranych przykładów, poruszę kwe-
stię, której dotychczas unikałem. Ważny element postkolonialnej 
analizy tekstu powinny stanowić nie tylko integralne części dzieła, ale,  

28 Por. Ania Loomba, Kolonializm/Postkolonializm, przeł. Natalia Bloch,  
Poznań 2011, s. 73–85. 

co nader istotne, problemy pominięte i przemilczane. Owe białe plamy 
mogą wskazać na twierdzenia, paradoksalnie, wpisane w strukturę tekstu,  
choć niewidoczne podczas pobieżnej lektury.

Odnosząc się zatem do tematu tego podrozdziału, należy na wstępie 
zaznaczyć, że lokalna kultura stanowi raczej w Dzienniku… element 
nieobecny, który jedynie chwilami ujawnia się w obrębie rozbudowanej 
narracji. U Raczyńskiego naturalnie występują omówienia tureckich 
relacji społecznych, tradycji czy zwyczajów, jednak z łatwością można 
zauważyć niemałe dysproporcje między wspomnianymi fragmentami, 
a chociażby kontekstem polityczno-historycznym. 

Jako jeden z nielicznych przykładów bezpośredniego zwróce-
nia uwagi przez autora na lokalną obyczajowość jest opis  
zaobserwowanych w parku praktyk społecznych:

Schadzka ta kilku tysięcy osób, ważną wskazywała różnicę obyczaiów na-
szych, od obyczaiów wschodnich narodów. Chęć wzaiemnego podobania 
się wzbudza w Europie w osobach oboiéy płci ponętę zbliżenia się ku sobie.  
Turkom powab takowy obcym być zdaie się” [100].

Ten krótki fragment jasno pokazuje, że obszary interakcji i specyficznej 
obyczajowości będą stanowiły u Raczyńskiego grunt najbardziej podatny 
dla rozwoju narracji wskazującej na zupełną odmienność – pewnego 
schematu myślowego, opartego na radykalnym oddzieleniu podmiotu 
od Innego, między innymi w celu wypracowania bardziej spójnej toż-
samości tego pierwszego. Łatwo zauważyć, że obserwacje podróżnika 
nie są zbyt wnikliwe. To jedynie wrażenia, rozumiane jako podstawowy 
epistemiczny akt, niezwiązany z pogłębioną refleksją. Jasnym jest, że 
uwaga poczyniona przez Raczyńskiego wynika raczej z nieznajomości 
tureckiej, a co ważniejsze – muzułmańskiej, obyczajowości, a w konse-
kwencji prowadzi do wytworzenia błędnej różnicy – istniejącej nie tylko 
na poziomie kultury, ale także na poziomie natury. Fragment ten jasno 
odnosi się również do sytuacji kobiet i ich postrzegania w Dzienniku…, 
jest to jednak temat na tyle złożony, że wymaga obszernego omówienia 
w odrębnej publikacji. Pozwolę go sobie tutaj jedynie zaznaczyć.

Płynnie należałoby więc przejść do problematyki religii, stanowiącej 
zasadniczy element rzeczywistości opisywanej przez Raczyńskiego 
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i jawnie wpływającej na turecką mentalność. W tym temacie niezwy-
kle interesujący wydaje się fragment omawiający stosunek Innego do 
przeznaczenia. Autor pokrótce omawia „turecką metafizykę”, a w konse-
kwencji wskazuje na kolejną barierę w stosunkach z przedstawicielami 
odmiennej kultury. Bardzo silna wiara w moc przeznaczenia i wyroków 
boskich staje się w retoryce Raczyńskiego dziwactwem, zabobonem, ale 
także podstawą zupełnie odmiennej ontologicznej wizji świata: „Turczyn 
czy zdrowie straci, czy maiątek, czy się widzi dotknięty zarazą, która mu 
i nadzi ocalenia nie zostawia, sądzi że naywyższa mądrość od wieków tak 
zarządziła, że modlitwa wyroku iéy odmienić nie zdoła…” [104]. Do dzisiaj 
zresztą reporterzy29, dziennikarze i zwykli turyści spoza kręgu kultury islamu 
dziwią się podczas konfrontacji z radykalnym muzułmańskim determini-
zmem – rzeczywistość w tym poglądzie zostaje w sposób absolutny sprzężona 
z wyrokami boskimi, a wszelkie działanie wynika z woli Najwyższego. Taki 
sposób opisu pióra Europejczyka sprzyja konstruowaniu wizji Innego jako 
dewocyjnego antyintelektualisty lub/i utrwalaniu lęku przed nim. 

Religijność muzułmańska w ogóle budzi u Raczyńskiego niepokój, 
choć nie podlega szczegółowemu opisowi. Skwitowana zostaje jedynie 
w następujący sposób: „Godną iest zastanowienia gorliwość religiyna tego 
narodu” [68]. Po raz kolejny element lokalnej kultury staje się wyłącznie 
obiektem protekcjonalnej oceny, a nie pogłębionej analizy. Zyskuje status 
dziwu – choć autor deklaruje konieczność namysłu, w rzeczywistości 
zdaje się raczej uciekać do ironicznego spuentowania.

Pomimo wszystkich powyższych uwag dotyczących ignorancji, sam 
autor z otwartością deklarował chęć poznania obcej kultury. Tak oto 
pisze podczas pierwszych dni swojej wizyty: „W krótce przekonawszy 
się, że chcąc poznać stan kraiu i obyczaie tego narodu, niepodobna było 
uniknąć niebezpieczeństw…” [46] 

Wszystkie przytoczone przeze mnie przykłady ukazują napięcie 
występujące pomiędzy dwoma biegunami kolonialnej epistemologii. 
Pierwszy z nich zostaje ufundowany na kanwie absolutnej odmienności 
i nieusuwalnej różnicy, drugi zaś konsoliduje się wokół doktryny uniwer-
salizmu – praktyki zrównywania i zawłaszczania. Ujęcie narracji osadzone 

 29 Por. Piotr Ibrahim Kalwas, Egipt: haram halal, Warszawa 2015.

we wspominanym stosunku dwóch odmiennych strategii, typowym dla 
tego opresywnego schematu epistemicznego, powoduje wytworzenie bar-
dzo specyficznej retoryki w tekście Raczyńskiego, w której obie tendencje 
występują niejako równolegle, pozostając ze sobą w równowadze. Ma to 
zdecydowanie znaczący wpływ dla samych studiów postkolonialnych, 
ponieważ wskazuje na złożoność i wysubtelnienie kolonialnego dyskursu. 
Każe także na nowo przemyśleć wszelkie krańcowe wnioski i uproszczenia. 

Podsumowanie
Przechodząc do próby zebrania wszystkich wniosków, jakie mogła przynieść 
ta niezbyt długa przeprawa przez stambulskie wspomnienia Raczyńskiego, 
właściwym wydawałoby się odniesienie do niewyjaśnionego jeszcze tytułu 
pracy. Tak oto autor dziennika opisuje swoje pierwsze wrażenia z pobytu 
w Konstantynopolu: „Przybyłem do Konstantynopola w tém mniemaniu, 
iż podróżni zbytnie przechwalali położenie téy stolicy; teraz z własnego 
uczułem doświadczenia, że albo bardzo zimno obraz ten wystawili, albo 
raczéy że się opisać nie da” [37–38]. Czy Raczyński także uległ wspomnianej 
niemocy? Czy zdołał na kartach swojego dziennika odmalować stosowny 
obraz osmańskiej stolicy? Te pytania pozostawię bez odpowiedzi, ponieważ 
nie są one w żadnym względzie użyteczne w moich rozważaniach. Czy obraz 
jest jednak zbyt zimny? Czy Raczyński – mówiąc metaforycznie – dostarcza 
pejzażu bez sztafażu? Czy wizją, która wyłania się z tekstu, jest struktura bez 
życia? Podczas próby odpowiedzi nie sposób uciec od znacznego subiekty-
wizmu. Czy jednak sama natura studiów postkolonialnych nie jest w dużej 
mierze oparta na rozbudowanej wrażeniowości i wrażliwości subiektywnego 
podmiotu? Pozwolę sobie zatem na wypowiedź w dużej mierze osobistą, 
jakkolwiek enigmatycznie by ona nie wybrzmiała. Świat, jaki prezentuje Ra-
czyński, jest w mojej opinii światem raczej widmowym. To makieta głęboko 
zanurzona w historii, obudowana kontekstami, lecz tylko fragmentarycznie 
napełniona żywotną energią. Obraz Raczyńskiego zdaje się chłodny sam 
w sobie. Swoistej energii nie są jednak pozbawione opisy i oceny autora. 

Powyższy wywód zwraca jednak uwagę na istotny element. Autor 
(przypomnę – biały mężczyzna z klas wyższych) podejmuje próbę zmie-
rzenia się z obcą kulturą. Wobec tego pragnę podkreślić, że Raczyński 
wykonuje nie tylko gest kolonizatora (bo ten jest niewątpliwy), ale także 
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ruch bardziej ludzki: porywa się bowiem na opis aktu poznawczego, który 
niewątpliwie wymaga specyficznej wrażliwości i subtelności.

Powracając jednak do zasadniczej problematyki pracy, nie należy zapo-
minać o postawionych na początku moich rozważań hipotezach. Czy zatem 
Raczyński w swoich wspomnieniach występuje w roli mentalnego koloni-
zatora? Zdaje się, że niemal każdy przytoczony w trakcie analizy argument 
dowodzi tej hipotezy. Jego postawa epistemologiczna jest ufundowana na 
bazie poczucia wyższości i zostaje obudowana aparatem wartościującym, 
wypracowanym przez lata w systemie hegemonii. Raczyński w pewien 
sposób kolonizuje opisywany świat – neutralizuje go, zawłaszcza poprzez 
zrównanie elementów rzeczywistości lub / i bagatelizację zauważonych 
różnic. Kolonizator musi ustosunkować się do obcości, z jaką się styka. 
Postawy tej nie cechuje jedna reakcja, lecz cały wachlarz rozmaitych roz-
wiązań. Raczyński bez wątpienia wykorzystuje w swoim tekście liczne 
strategie uznane przez studia postkolonialne za opresyjne. Można określić 
je także, wraz z większością wypracowanych w trakcie analizy konstatacji, 
za integralne cechy odpowiadającego autorowi habitusu. 

Pośrednim celem mojej pracy było wykazanie dużej użyteczności 
strategii, jakie proponują studia postkolonialne oraz żywotności, jaka 
je cechuje. Co nader istotne, dekonstrukcja, która staje się efektem lek-
tury w tym kluczu, nie ma znaczenia czysto teoretycznego, lecz staje się 
praktycznym przyczynkiem do zmiany zastanej rzeczywistości.
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Streszszenie
Praca stanowi próbę interpretacji fragmentów Dziennika podróży do Turcyi odbytey 
w roku 1814 Edwarda Raczyńskiego w kluczu szeroko rozumianego postkolonializmu. 
Jej celem jest omówienie natury kolonialnego spojrzenia, jakie cechuje Raczyńskiego, 
a pośrednio wykazanie dużej użyteczności postkolonializmu w badaniach nad tek-
stami (auto)biograficznymi. Obszar zainteresowania tworzą ustępy skonsolidowane 
wokół Stambułu i jego okolic, które to należy postrzegać jako „tereny orientu”. Tak 
określona optyka pozwala na wykorzystanie narzędzi studiów postkolonialnych 
i teorii krytycznych. Teoretyczną bazę dla pracy stanowią w szczególności koncepcje 
Roberta J. C. Younga, Edwarda W. Saida i Ani Loomby. W celu ukazania odpowiedniego 
kontekstu dla analizowanego problemu prezentowane są także realia historyczne 
epoki (Imperium Osmańskie w XIX wieku) oraz uwarunkowania biograficzne twórcy 
dziennika. Bezpośredniej analizie podlegają fragmenty skondensowane wokół trzech 
kategorii tematycznych (Język i tłumaczenie; Architektura i urbanistyka; Społeczeństwo 
i obyczaje). Wynikiem dociekań jest znaczące sproblematyzowanie wspomnianego 

„spojrzenia kolonizatora”, a także wykazanie białych plam w strukturze dziennika. 
W efekcie ukazana zostaje duża/ciągła użyteczność narzędzi postkolonialnych 
w obszarze badań literackich i kulturowych.
Słowa kluczowe: dziennik, geopoetyka, Imperium Osmańskie, kolonizator, Orient, 
postkolonializm, Raczyński Edward, Stambuł
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Summary
The Picture Too Cold? Edward Raczyński’s 
Istanbul – Postcolonial (Re)interpretations
This paper constitutes an attempt to interpret fragments of Dziennik podróży do 
Turcyi odbytey w roku 1814 by Edward Raczyński with a view to postcolonialism in 
the broad sense. The purpose of the paper is to discuss the nature of the colonial 
view which characterises Raczyński and, indirectly, to demonstrate the significant 
usability of postcolonialism in (auto)biographical texts studies. The field of interest 
is established by passages concentrating on Istanbul and its surroundings which 
are to be seen as “oriental grounds”. The adopted perspective allows the use of the 
tools of postcolonial studies and critical theories. The theoretical bases of the pa-
per constitute in particular the conceptions of Robert J.C. Young, Edward W. Said 
and Ania Loomba. In order to portray the proper context for the analysed issue the 
historical actuality of the epoch (the Ottoman Empire of the 19th century) and the 
biographical consideration of the diary’s creator are presented. A direct analysis 
is performed on fragments focusing on three thematic categories (Language and 
Translation; Architecture and Urban Planning; Society and Custom). The findings 
of the investigation are a considerable problematisation of the aforementioned 

“coloniser’s view” and a display of gaps within the diary’s structure. As a result 
a significant/continued usability of the tools of postcolonial studies in the field 
of literary and cultural studies is demonstrated.
Key words: coloniser, diary, geopoetics, Istanbul, Ottoman Empire, Orient, post-
colonialism, Raczyński Edward




