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CELE I POWODY PODRÓ!OWANIA
Od oko!o 1500 r. p.n.e. w Egipcie mo"na 

mówi# o pierwszych podró"ach dla zwyk!ej 
ciekawo$ci lub przyjemno$ci. Przybysze ogl%dali 
m.in. schodkow% piramid& D"osera w Sakkarze, 
S'nksa czy piramidy w Gizie. Z turystycznych 
wypraw przywo"ono osobliwo$ci i egzotyczne 
pami%tki, tandetnych nie wykluczaj%c.

Podró!e kszta"c# wykszta"conych
Do V w. p.n.e. Grecy, du"o podró"uj%cy 

w celach handlowych oraz poznawczych, 
op!yn&li Morze (ródziemne i Czarne. Drogi 
przez Persj& pozwoli!y pozna# im Azj& a" po 
dolin& Indusu. Zapalonym podró"nikiem-tu-
ryst% by! ojciec historii Herodot. Wiadomo, 
"e historiograf odby! kilka wypraw, m.in. na 

Z dziejów podró!owania
Najdawniejsze miasta zosta!y zbudowane na terenach mi&dzy Tygrysem i Eufratem, 
a pierwsze zjednoczone pa)stwo powsta!o wzd!u" brzegów Nilu. Kurierzy (ówczesna poczta) 
oraz urz&dnicy królów i faraonów zacz&li kr%"y# w sprawach s!u"bowych mi&dzy ró"nymi 
miejscowo$ciami, kupcy odwiedzali o$rodki handlowe, a w dniach uroczystych ludno$# 
pod%"a!a do miejsc $wi&tych. Pocz%tkowo takie podró"e musia!y by# do$# ograniczone. 
Pó*niej, po 3000 r. p.n.e., gdy cie$le nauczyli si& budowa# statki, znacznie si& wyd!u"y!y.

Marzeniem ka"dego Egipcjanina by!o pozostawi# po sobie pami%tk&: pomnik w Abdos, 
miejscu które sta!o si& celem licznych podró"y. Nieprzerwany potok egipskich robotników, 
jucznych os!ów, tragarzy i urz&dników pokonywa! pustyni&, by dotrze# do Synaju, gdzie 
wydobywano mied* i turkus. Organizowano te" wyprawy eksploracyjne, np. do Sudanu czy do 
krajów Lewantu. W Mezopotamii $wietnie rozwija!y si& przedsi&biorstwa handlowe. Karawany 
za!adowane towarami sta!y si& zjawiskiem powszechnym. 
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fot. 1.
Ju! w czasach staro!ytnych ludy Azji wykorzystywa"y 

s"onie do przemieszczania si#.
fot. 2.

Procesja ku czci bogini Izydy w Egipcie.
fot. 3.

W staro!ytnym Egipcie ludno$% cz#sto podró!owa"a na 
uroczysto$ci religijne do miejsc $wi#tych.

wyspy Morza Egejskiego, do pó!nocnej Afryki, 
dobrze pozna! po!udniow% Itali& i Sycyli&, by! 
te" w Azji Mniejszej. Jak wi&kszo$# podró"ni-
ków w staro"ytno$ci Herodot p!yn%! statkiem 
lub !odzi%, kiedy tylko by!a taka mo"liwo$#. 
Podró"owanie l%dem zabiera!o wi&cej czasu 
i by!o bardziej m&cz%ce. Jego Dzieje s% cen-
nym *ród!em do poznania histori i geografii 
$wiata antycznego. 

Odkrywcami nieznanych terenów byli 
równie" Fenicjanie i Rzymianie. Ekspedycje 
badawcze wspó!cze$nie organizowane na 
ca!ym $wiecie, maj% zatem staro"ytny rodo-
wód. Dzi&ki nim nast&powa! rozwój wiedzy, 
poznawano nowe l%dy i ludy, kupcy przywozili 
nieznane dot%d towary, upowszechnia!y si& 
usprawnienia oraz wynalazki. 
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Na wczasy
(ródziemnomorski $wiat zmieni! si& wraz 

z er% rzymskich podbojów. W I w. p.n.e. Morze 
(ródziemne sta!o si& „jeziorem” w granicach 
zintegrowanego imperium, w którym obo-
wi%zywa!a jedna waluta, jedno prawo i dwa 
j&zyki urz&dowe: !aci)ski oraz grecki. W efek-
cie podró"owanie sta!o si& !atwiejsze, ruch 
o"ywiony, a drogi l%dowe i szlaki morskie 
ucz&szczane bardziej ni" kiedykolwiek przez 
kupców, legiony, urz&dników, kurierów poczty 
cesarskiej czy w!a$nie zwyk!ych turystów. Od 
tych nielicznych, którzy podró"owali, aby ujrze# 
godne podziwu miejsca, do tysi&cy wyje"d"a-
j%cych co roku na pobliskie pla"e lub w góry, 
aby uciec od spiekoty miast.

 Kurierzy pocztowi je*dzili wierzchem ko)mi 
rozstawnymi od stacji do stacji. Do przewo"enia 
paczek b%d* ci&"kich przesy!ek korzystano ze 
s!u"by pomocniczej u"ywaj%cej wielb!%dów. 
Oczywi$cie ogromna wi&kszo$# chc%cych 
przekaza# wiadomo$#, nie mia!a ani w!asnych 
kurierów, ani te" dost&pu do poczty pa)stwowej. 
Jedyn% szans% by!o znalezienie podró"nego, 
który udawa! si& w odpowiednim kierunku. 
W ten sposób radzili sobie korespondenci 
pisz%cy w II tysi%cleciu p.n.e. czy w II w. n.e. 
W$ród podró"uj%cych urz&dników byli poborcy 
podatkowi, s&dziowie, namiestnicy i rz%dcy 
z orszakami, udaj%cy si& do swoich prowincji. 
Lecz wydarzeniami, które w tych czasach 
przyci%ga!y najwi&ksze t!umy przybyszów, by!y 
imponuj%ce widowiska organizowane przez 
cesarzy w Rzymie. Do II w. n.e. 130 dni w roku 
stanowi!y $wi&ta przeznaczone na publiczne 
rozrywki, m.in. wy$cigi rydwanów, boks, pokazy 
atletów, walki gladiatorów, przedstawienia te-
atralne, polowania w cyrku na dzikie zwierz&ta. 

Wcale niema!% rzesz% podró"uj%cych byli 
urlopowicze, zmierzaj%cy na wypoczynek do 
w!asnych willi i pozamiejskich posiad!o$ci, np. 
w Formiach, Tuskulum, w Bajach nad Zatok% 
Neapolita)sk% czy w Górach Sabi)skich. Znany jest 
opis turystycznej podró"y ze 167 r. p.n.e. konsula 
rzymskiego Lucjusza Emiliusza Paulusa, który po 
zwyci&skiej wojnie z Macedoni% odwiedzi! Delfy, 
Chalkis, Ateny, Korynt, Argos, Spart&, Olimpi&. 
Wybór miejsc motywowany by! znajduj%cymi 
si& tam godnymi obejrzenia obiektami. 

Nie uprawiano wówczas dla przyjemno$ci 
turystyki górskiej. Po górach chodzono wy-
!%cznie w celach u"ytecznych: aby poszuka# 

prze!&czy, poprowadzi# drog&, zbudowa# 
most. Staro"ytni tury$ci lubili ogl%da# rzeki, 
osobliwo$ci przyrody oraz obiekty zwi%za-
ne z kultem bogów, a tak"e groby cesarzy, 
poetów, m&drców, bohaterów i bohaterek. 
Ogl%dano pola bitew oraz wybitne dzie!a 
sztuki. A $wi%tynie odwiedzano nie tylko 
w celach religijnych, ale tak"e estetycz-
nych, gdy" bywa!y one sui generis muzeami, 
w których gromadzono rze*by, obrazy oraz 
kolekcje pami%tek czy osobliwo$ci. Turystycznym 
rajem dla Rzymian sta! si& Egipt. Tam znajdo-
wali egzotyczny krajobraz, niezwyk!y dla nich 
sposób "ycia, w ko)cu fascynuj%ce budowle 
i monumenty. Aleksandria, Heliopolis, Memfis 
budzi!y w$ród turystów z Rzymu prawdziwy 
dreszczyk emocji.

Od czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego 
(306-337) Rzym sta! si& pa)stwem chrze-
$cija)skim. Podniesienie chrze$cija)stwa 
najpierw do rangi równoprawnej religii, 
a potem – jedynej, spowodowa!o powstanie 
du"ej struktury ko$cielnej, odpowiadaj%cej 
biurokracji cesarskiej. A nowi biurokraci, po-
dobnie jak poprzednicy, cz&sto podró"owali. 
Dostojnicy ko$cielni licznie i ch&tnie udawali 
si& na dwór w Konstantynopolu, je*dzili po 
kraju ko$cielni agenci do spraw finansowych, 
a tak"e pos!a)cy z listami. Szczególn% ochot& 
do podró"owania wykazywali biskupi; wyru-
szali, by zajmowa# si& polityk%, handlem lub 
po prostu odpocz%#. Wydarzeniami zawsze 
$ci%gaj%cymi rzesze wy"szego duchowie)stwa, 

fot. 1.
Ruiny $wi&tyni Ateny w Delfach. W staro!ytno$ci do tej 

wyroczni zmierza"y co roku t"umy Greków.
fot. 2.

Rze'ba dawnego indyjskiego pojazdu 
przed $wi&tyni& w Hampi.

fot. 3.
Triumfalny pochód Lucjusza Emiliusza Paulusa, 167 r. p.n.e.

fot. 4.
Podró!ni na koniach na greckiej wazie z ok. 430 r. p.n.e.

fot. 5.
Naumachia – widowisko przedstawiaj&ce okr#ty i bitwy 

morskie, organizowane przez staro!ytnych Rzymian.

W epoce Grecji klasycznej kupcy regularnie 
podró"owali w interesach przez ca!y rok, ko-
rzystaj%c przede wszystkim z transportu mor-
skiego, gdy" przewo"enie towarów l%dem by!o 
bardzo kosztowne. T!umy natomiast spieszy!y 
na wielkie, panhelle)skie uroczysto$ci religijne: 
igrzyska olimpijskie (po$wi&cone Zeusowi), 
pytyjskie (ku czci Apollona), istmijskie (s!awi%ce 
Posejdona). Oprócz nich Greków przyci%ga!y 
te" mniejsze imprezy organizowane w ca!ym 
kraju. Kilka, kilkana$cie tysi&cy ludzi $ci%ga!y 
spektakle teatralne. Liczni podró"ni zmierzali 
ku wyroczniom, m.in. w Delfach i Dodonie, 
a chorzy wyruszali po uzdrowienie na kuracje 

do $wi%ty) Asklepiosa lub w celu zmiany kli-
matu, np. do Aleksandrii. Ju" wówczas znano 
i doceniano warto$# kuracji balneologicznej 
w naturalnych k%pieliskach, przewa"nie ter-
malnych. Gor%ce *ród!a wykorzystywano dla 
urz%dzenia basenów w Termopilach, gdzie 
kiedy$ walcz%cy o wolno$# Grecy stawili czo!o 
przewa"aj%cej nawale perskiej. Inne k%pieliska 
powsta!y w Heraklei i Epidauros. Odwiedzano, 
zw!aszcza zim%, wyspy Morza Egejskiego, Lesbos 
czy Rodos. Niezwyk!y rozwój przesz!y uzdrowiska 
w Italii (zachowa!y si& tam szklanki do picia wód 
mineralnych). Najs!ynniejsze z nich to Baje oraz 
inne miejscowo$ci nad Zatok% Neapolita)sk%.

z orszakiem ksi&"y, diakonów i akolitów, 
by!y sobory. Na jednym z nich, zwo!anym 
w+343 r. w Sofii, zakazano w ko)cu biskupom 
przyjazdu na dwór cesarza bez wezwania. 
Inteligencja ko$cielna natomiast, ma!a, lecz 
wa"na grupa ludzi, w&drowa!a z miejsca 
na miejsce w+poszukiwaniu wiedzy. I tak 
Bazyli studiowa! w+Cezarei, Konstantynopolu 
i+Atenach, Grzegorz z Nazjanzu w Aleksandrii, 
Atenach i Cezarei, a Hieronim w Antiochii, 
Konstantynopolu oraz Rzymie.
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Na p#tniczym szlaku
Wyznawcy nowej wiary udawali si& na 

pielgrzymki do Palestyny, aby zobaczy# kraj 
biblijny i odwiedzi# grób Chrystusa w+wiecznie 
zat!oczonej Jerozolimie. Przywozili z Ziemi 
(wi&tej kamyki, ga!%zki z gajów oliwnych, 
kawa!ki wosku ze $wiec p!on%cych w sank-
tuariach, a tak"e przedmioty uwa"ane za 
$wi&te. 

Wielokrotnie w ci%gu stuleci zmienia!o 
si& nat&"enie ruchów pielgrzymkowych. 
(redniowiecze stwarza!o po temu niema!o 
okazji, mno"%c kanonizowanych i ich relikwie. 
Popularno$# pielgrzymek wzros!a szczególnie 
u schy!ku X w., niesiona t% sam% fal% kultu-
row%, która przynios!a wyprawy krzy"owe. 
Z pielgrzymk% do Gniezna, w celu z!o"enia 
ho!du $w. Wojciechowi, przyby! w 1000 r. 
cesarz Otton III. Wys!annicy W!adys!awa 
Hermana w II po!owie XI w. jechali do grobu 

Ameryki wraz z Karaibami, i czerpanie z jego 
bogactw, uczyni!o Hiszpanów, Portugalczyków 
oraz Holendrów zamo"nymi peregrynantami. 
Wyprawa Krzysztofa Kolumba zainspirowa!a 
innych "eglarzy, takich jak: Amerigo Vespucci, 
Vasco da Gama czy Ferdynand Magellan do 
podejmowania ekspedycji. Efektem ich podró"y 
sta!y si& wielkie odkrycia geogra'czne.

W Polsce szczególnie ruchliw% grup% spo-
!eczn% byli szlachcice – nie tylko gospodarowali 
w swojej wsi, ale musieli za!atwia# sprawy np. 
spadkowe, wi&c je*dzili do trybuna!u, a tak"e 
na sejmiki i woln% elekcj&. Podró"e szlachty 
(tak"e te ze zbo"em do Gda)ska) powodowa-
ne by!y przede wszystkim ustrojem pa)stwa 
i+wynikaj%c% z tego konieczno$ci% uczestnictwa 
w ró"nej rangi wydarzeniach politycznych. 
Drugi motyw dla wyruszenia w drog& stanowi!y 
stosunki rodzinno-towarzyskie. By!y to podró-
"e „rzemiennym dyszlem”, podczas których 
nie korzystano z karczm czy zajazdów, lecz 

$w. Idziego w Saint Gilles w Prowansji, by 
tam, darami i mod!ami, wyprosi# dla ksi&cia 
m&skiego potomka. 

Pocz%wszy od 1097 r. uczestnikami naj-
wi&kszych w dziejach pielgrzymek zbroj-
nych, w celu wyzwolenia Ziemi (wi&tej 
z r%k muzu!manów, byli krzy"owcy. Pierwsza 
krucjata rycerska zako)czy!a si& zdobyciem 
Jerozolimy w 1099 r. Piastowscy ksi%"&ta brali 
udzia! wraz z rycerstwem Zakonu Krzy"ackiego 
w+chrystianizacyjnych wyprawach przeciwko 
Prusom, Ja#wingom i Litwinom, pielgrzymowali 
do Grobu Pa)skiego jeszcze w XIV stuleciu. 
W wieku XV Jan D!ugosz by! w Jerozolimie, 
inni – zw!aszcza duchowni – szli do Rzymu, 
ubo"si do Santiago de Compostela. 

Popularno$# zyska!y pielgrzym-
ki do grobów lokalnych $wi&tych, m.in. 
$w.+Wojciecha w+Gnie*nie, $w. Floriana, 
$w.+Jacka i+$w.+Stanis!awa w Krakowie czy na 

(wi&ty Krzy", gdzie znajdowa!y si& fragmenty 
krzy"a Chrystusowego. B&d%c przywilejem 
(a czasem rozrywk%) wybranych, pielgrzymka 
pozostawa!a form% odkupienia grzechów. Co 
ciekawe, w+XIV-wiecznej Europie pielgrzym-
kami szafowa!y równie" w!adze $wieckie, 
szczególnie w Niderlandach, gdzie stosowano 
kar& pielgrzymki za rozmaite winy, stopniu-
j%c odleg!o$# w proporcji do przest&pstwa 
(za+blu*nierstwo, cudzo!óstwo, zaniedbanie 
obowi%zku). Protestantyzm, zrywaj%c z kultem 
$wi&tych i relikwii, porzuci! te" pielgrzymki.

Za wielk# wod$
W europejskim $redniowieczu, przy ca!ej 

ograniczonej mobilno$ci spo!ecze)stwa, niektóre 
grupy przejawia!y do$# znaczn% ruchliwo$#. Dwory 
ksi%"&ce i królewskie przenosi!y si& z miejsca 
na miejsce, gdy" wymaga!o tego sprawowanie 
w!adzy. Tam gdzie by!a w!adza, tam znajdowa!y 
si& te" s%dy i wymierzano sprawiedliwo$#. 
Cz&stotliwo$# takich podró"y dworu, podob-
nie jak ruchliwo$# rycerstwa i kupców, czyni!a 
ten ruch zjawiskiem powszednim. Niezwyk!e 
natomiast by!y wszelkie wystawne poselstwa, 
uroczyste zjazdy i spotkania panuj%cych (jak 
np. zjazd w Krakowie w 1364 r.) 

Prze!omowym w dziejach $wiata powodem, 
dla którego podj&te zosta!y wyprawy, by!o 
odkrywanie nowych dróg do zamorskich krain. 
Na szczególne miejsce w dziejach podró"o-
wania zas!uguje wyprawa Marco Polo, który 
w+1271+r. wyruszy! na Daleki Wschód. Dotar! on 
do Dadu (Pekin) w Chinach. Wenecki "eglarz 
jako pierwszy wytyczy! drog& przez ca!% Azj& 
i opisa! j% w dziele Opisanie !wiata. Natomiast 
odkrycie Nowego (wiata, jak nazywano obie 

zatrzymywano si& tylko we dworach u+krew-
niaków i przyjació!, gdzie te" go$ci witano 
z otwartymi ramionami. Wizyty takie by!y dla 
mieszka)ców prowincjonalnych dworków 
wielk% atrakcj%. Brak codziennych wie$ci 
o sprawach w „wielkim $wiecie”, monotonia 
obowi%zków gospodarskich na wsi, powodowa!y, 
"e z rado$ci% fetowano odwiedziny krewnych. 

W XVI-wiecznej Polsce istnia!o tzw. oka-
zowanie rycerstwa, czyli przegl%d wojskowy. 
Ch!opak ze szlacheckiej rodziny powinien si& 
tam pokaza# i zademonstrowa#, "e w razie 
og!oszenia pospolitego ruszenia nadaje si& 
do walki.

 Dworscy urz&dnicy królewscy pos!owali 
w+misjach dyplomatycznych na dwory europej-
skie i papieski. Ma!"e)stwo Zygmunta Starego 
z Bon% Sforz% znacznie o"ywi!o kontakty Polski 
i+W!och oraz spot&gowa!o podró"e do Italii, tym 
bardziej, "e szlachta zna!a !acin&, a nierzadko 
tak"e j&zyk w!oski.

fot. 1, 3.
(redniowieczne wyprawy krzy!owe by"y najwi#kszymi 

w dziejach pielgrzymkami o charakterze zbrojnym.
fot. 2, 4.

Ryciny przedstawiaj& $redniowiecznych pielgrzymów.
fot. 5.

Odkrycie Nowego (wiata przez Krzysztofa Kolumba.
fot. 6.

Elekcja Stanis"awa Augusta,
wojewoda p"ocki i marsza"ek sejmu elekcyjnego 

na obrazie Canaletta.
fot. 7.

Vasco da Gama jako pierwszy dotar" drog& morsk& 
do Indii. Tu na obrazie José Marii Veloso Salgado.

fot. 8.
Statki wojenne w bitwie pod Lepano – 1571 r.
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Po wiedz$ i umiej$tno%ci
Je$li chodzi o mieszczan, to podró"owali nie 

tylko kupcy, ale te" rzemie$lnicy i m!odzie)cy, 
którzy wyruszali do innego miasta na nauk& 
rzemios!a. Statuty $redniowiecznych cechów 
niekiedy nak!ada!y na adeptów pragn%cych 
nauczy# si& zawodu obowi%zek podró"owania; 
dopiero wtedy mog!o nast%pi# wyzwolenie 
ucznia na czeladnika, a pó*niej osi%gni&cie 
godno$ci mistrza w zawodzie. 

Zupe!nie innym motywem podró"owania 
by!y wyprawy na turnieje rycerskie, tak"e 
poza granice swego kraju. Od X do XV w. 
wielu znamienitych rycerzy, jak np. Zawisza 
Czarny, odbywa!o nierzadko d!ugie podró"e, 
poznaj%c "ycie dworskie oraz uroki wielu miast, 
zamków i krain. 

Nowym zjawiskiem w $redniowieczu, jak-
kolwiek znanym ju" w pierwszych wiekach 
nowej ery, sta!y si& w XII stuleciu podró"e 

fot. 1.
(redniowieczny statek na rycinie przedstawiaj&cej 

rebeli# w Bury St Edmunds z 1381 r.
fot. 2, 3.

W $redniowieczu popularne by"y wyjazdy na turnieje 
rycerskie (2). Zamo!na szlachta zapocz&tkowa"a 

równie! podró!e na uniwersytety (3).
fot. 4.

Zawarcie traktatu w Troyes – 1420 r. Rycina z „Kroniki” 
Jeana Froissarta przedstawia przybycie pos"ów.

fot. 5.
W wiekach $rednich oraz w nowo!ytno$ci w Europie 

najpopularniejszym zwierz#ciem jucznym by"y konie.  

zamo"nych szlachciców i mieszczan na uni-
wersytety w celu zdobycia wiedzy. Celem tych 
peregrynacji, tak"e Polaków, by!y katolickie 
uczelnie w!oskie w Bolonii i Padwie (prawo), 
w Salerno (medycyna), Sorbona w Pary"u, 
a tak"e wszechnica w Krakowie. Protestanci 
d%"yli m.in. do Wittenbergi, pó*niej do Lejdy. 
Studia po!%czone z podró"% by!y doprawdy 
wielk% szko!% "ycia, a studenci prekursorami 
ruchu humanistycznego i odrodzeniowego, 
który wkrótce przyci%gn%! do W!och rzesze 
uczonych z ca!ej Europy. 

Dla ludzi nauki podró" w tych czasach by!a 
zreszt% elementarn% konieczno$ci% przynajmniej 
z dwóch istotnych wzgl&dów. Po pierwsze: 
korespondencja nie zawsze mog!a sprosta# 
bezpo$redniej wymianie my$li. Po drugie: tylko 
w ten sposób mo"na by!o pozyska# materia!y 
do niektórych dziedzin nauk, np. przyrodni-
czych (minera!y, skamieliny, ro$liny, próbki 

gleb). W XVI stuleciu w polskich rodzinach 
magnackich nasta!a te" moda na wysy!anie 
nieletnich synów do szkó! za granic& (m.in. 
Stanis!aw Lubomirski). M!odzieniec wyru-
sza! w podró" z preceptorem-guwernerem 
i+niewielk% liczb% s!u"%cych w celu nabrania 
poloru, orientacji w $wiecie, zyskania euro-
pejskiej og!ady, poznania ludzi, obyczajów. 
Do$wiadczenie europejskiej podró"y sta!o 
si& znakiem spo!ecznego i intelektualnego 
statusu.

W XVI w. urz&dnicy je*dzili w celu wykonania 
lustracji, czyli spisu wszystkich nale"no$ci skar-
bu królewskiego. Mo"na z tych dokumentów 
sporo dowiedzie# si& o kondycji odcinków 
dróg, za które pobierano myto, czyli grobli 
i mostów: stan przejazdów zazwyczaj by! z!y 
lub bardzo z!y. Pobieranie myta !%czy!o si& 
z obowi%zkiem utrzymywania g!ównie grobli 
(bo mostów by!o wówczas niewiele) w stanie 

umo"liwiaj%cym przejazd. Rzeki, je$li si& da!o, 
przeje"d"ano w bród i w tym celu umacniano 
kamieniami zjazdy do wody. Dzisiejsze nazwy 
miejscowo$ci, takie jak Bródno czy Brodnica, 
$wiadcz% o tym, "e niegdy$ znajdowa!y si& 
tam przeprawy. Podobnie z Kamieniem, 
Kamionem, Kamionkiem – to onomastyczne 
$lady po $redniowiecznych promach, bo 
miejsca, w+których na nie wje"d"ano i z nich 
zje"d"ano, wzmacniano kamieniami.

Ch!opi na ogó! nie wybierali si& w dalekie 
podró"e. Szli na targ, do m!yna, je*dzili lub 
chodzili do ko$cio!a, ale nawet w XX w. spo-
tyka!o si& na wsi ludzi, którzy przez ca!e "ycie 
nie opu$cili najbli"szej okolicy. Zachowane 
drzeworyty pokazuj% konstrukcje zak!adane 
na plecy i przypominaj%ce plecaki, na takich 
niektórzy drobni sprzedawcy nosili ca!y swój 
towar, cho# byli te" tacy, którzy prowadzili 
ob!adowane towarem juczne zwierz&. 
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Do wód
Podró"owanie w$ród ludzi zamo"nych sta-

wa!o si& coraz cz&stszym zjawiskiem i+wyra*nie 
nabiera!o charakteru poznawczego. W XVII oraz 
XVIII stuleciu cz!owiek, który nie podró"owa!, 
nie móg! uwa"a# si& i uchodzi# za osob& 
wykszta!con%. Wiek XIX przyniós! zauwa"alny 
rozwój turystyki. Upowszechnia!y si& „wyjazdy 
do wód”, w góry, nad morze, a+tak"e – jeszcze 
mniej cz&ste – poza europejski kontynent. 
Do W!och, szukaj%c natchnienia dla swojej 
twórczo$ci, podró"owa! Johann Wolfgang 
von Goethe. Itali&, mo"na powiedzie#, "e w 
podró"ach artystycznych, odwiedzali wybitni 
romantycy, jak np. George Gordon Byron, 

Adam Mickiewicz, Juliusz S!owacki, Zygmunt 
Krasi)ski. 

Wiek XIX w Europie to okres budzenia si& 
$wiadomo$ci narodowej. Ruch ten !%czy! si& z+od-
krywaniem folkloru, pi&kna przyrody, zabytków 
oraz historii wielu krajów. Coraz cz&$ciej ludzie 
udawali si& w podró", kierowani ciekawo$ci% 
i+ch&ci% poznania konkretnych zabytków, miast, 
krain oraz pragnieniem na$ladowania innych. 
Ale byli te" tacy, którzy zostali zmuszeni do 
d!ugich podró"y ze wzgl&dów politycznych... 
Po kl$sce

Upadek Rzeczypospolitej w XVIII wieku wzbu-
dzi! fal& emigracji, nast&pne – kl&ski powsta) 
listopadowego i styczniowego. Insurgenci 

do$wiadczali masowych represji, w tym zsy!ek 
w odleg!e rejony Rosji. Niekiedy polityczne 
wygnanie mog!o korespondowa# z pasj% na-
ukow%. Liczne podró"e w celach naukowych 
odbywa! Stanis!aw Staszic, Wincenty Pol, Oskar 
Kolberg czy pionier tatrza)skiej turystyki Tytus 
Cha!ubi)ski. Peregrynantem politycznym by! 
Julian Ursyn Niemcewicz, zes!a)cem i obie"y-
$wiatem Maurycy Beniowski. 
Za chlebem

Zjawiskiem masowym w XVIII i XIX wieku 
sta!a si& tak"e emigracja milionów ludzi 
z+Europy do Ameryki Pó!nocnej. Za „wielk% 
wod&” wyje"d"a!y w+poszukiwaniu lepszego 
"ycia ca!e wsie. W+Nowym (wiecie przybysze 

otrzymywali ziemi&, wolno$# osobist%, prawa 
wyborcze. Podejmowali prac& w wielkim 
przemy$le Chicago, Pittsburga, Filadelfii. 
Emigranci zak!adali warsztaty i ma!e firmy, 
które z czasem stawa!y si& pot&g% w bran"y. 
Pod broni#

Przez wieki, a zw!aszcza w XIX i XX stuleciu, 
rzesze ludzi poznawa!y $wiat nie z w!asnej woli, 
lecz z przymusu – w "o!nierskich mundurach. 
Armie zbrojnych przemierza!y Europ& i Ameryk&, 
wzd!u" i wszerz. W polskim dwudziestowiecz-
nym do$wiadczeniu podró"ami najwy"szego 
ryzyka by!y wyprawy kurierskie na terenach 
okupowanych przez Niemców, podejmowane 
w czasie II wojny $wiatowej przez "o!nierzy 

Armii Krajowej. Szlaki wiod!y do Londynu przez 
S!owacj&, W&gry, Jugos!awi&, W!ochy, Francj& 
i Hiszpani& lub via Berlin (czy Wiede)), Pary" 
i Madryt b%d* drog% morsk% przez Sztokholm 
Helena Marusarzówna i Bronis!aw Czech 
(kurierzy na trasie Zakopane-Budapeszt), Jan 
Kozielewski, Zdzis!aw A. Jeziora)ski, cichociem-
na El"bieta Zawacka, W!adys!awa Srzednicka 
i wielu innych emisariuszy polskiego pa)stwa 
podziemnego wykaza!o si& w tych misjach 
brawurow% odwag% i niezwyk!% inteligencj%.

Kiedy poci%g, samochód i samolot zast%pi!y 
nogi, racice lub "agiel, sposób dotarcia do celu 
podró"y uleg! zgo!a rewolucyjnym zmianom, 

fot. 1.
W"oscy imigranci na Mulberry Street w Nowym Jorku, 

w dzielnicy zwanej Ma"& Itali&, ok 1900 r.
fot. 2.

W XIX w. i w pierwszej po"owie XX w. zjawiskiem 
masowym sta"a si# emigracja milionów ludzi z Europy 

do Ameryki Pó"nocnej.
fot. 3.

W XX w. rzesze ludzi przemieszcza"y si# nie z w"a$nej 
woli, lecz z przymusu – w !o"nierskich mundurach.

lecz motywy, dla których staro"ytny Egipcjanin, 
Grek czy Rzymianin przemierza! l%dy b%d* mo-
rza, by!y na ogó! nieodmienne od tych, jakie 
i dzi$ sk!aniaj% ludzi do wyruszenia w drog&...
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o ówczesnym drogowym transporcie daleko-
si&"nym. Zmiana nast%pi!a, gdy w zaprz&gach 
pojawi!y si& konie. 

Mniej wi&cej w 1600 r. p.n.e. królowie, dyna-
$ci i dygnitarze otrzymali do dyspozycji nowy 
wynalazek – rydwan. By! to konny, dwuko!owy 
wóz bojowy. Jego rozmiary i waga musia!y 
by# zatem jak najmniejsze, aby zapewni# du"% 
zwrotno$#. Ci&"kie ko!a tarczowe zast%piono 
ko!ami z czterema lub sze$cioma szprychami, 
a masywne nadwozie lekk% ram% drewnian%, 
pokryt% skór% lub plecionk% z wikliny. Na Bliskim 
Wschodzie rydwanów u"ywano jedynie pod-
czas wojny albo na polowaniach, natomiast 
w krajach greckich równie" w czasie podró"y 
lub na przeja"d"ki.

W transporcie l%dowym niezast%pione po-
zostawa!y zwierz&ta juczne, szczególnie mu!y. 
Tam, gdzie pozwala!y na to warunki (np. twardy 
grunt) oraz ukszta!towanie terenu, pos!ugiwano 
si& pojazdami cztero- i dwuko!owymi. W $rod-
kowym biegu Tygrysu silne pa)stwo (900-612 
p.n.e.) utworzyli Asyryjczycy, którzy zbudowali 
sie# dróg dla wojska i administracji. Te drogi, 
starannie utrzymane, a tak"e oznakowane, 

fot. 1.
Wagon cesarski na obrazie „Triumfalna procesja 

cesarza Maksymiliana” autorstwa Albrechta Altdorfera, 
ok. 1512-1515 r.

fot. 2.
Alabastrowa p"askorze'ba przedstawiaj&ca asyryjski 

rydwan, VIII w. p.n.e.
fot. 3.

Triumf Tytusa na czterokonnym rydwanie, 81 r.
fot. 4.

Rydwan – konny, dwuko"owy pojazd bojowy – 
na greckiej wazie.

fot. 5.
W staro!ytno$ci na krótkich odcinkach u!ywano lektyk.

fot. 6.
Replika staro!ytnego egipskiego statku.

ROZWÓJ "RODKÓW TRANSPORTU
Znane ju" od po!owy IV tysi%clecia p.n.e. 

w Sumerze pojazdy ko!owe mia!y pocz%tko-
wo specy'czne zastosowanie: wo"ono na 
nich pos%gi bogów w dniach wa"nych $wi%t, 
a tak"e zw!oki w!adców na miejsce wiecznego 
spoczynku. 

Najdawniejsze wozy jecha!y na pe!nych ko!ach 
obracaj%cych si& wraz z osi%; w III tysi%cleciu o$ 
unieruchomiono, przytwierdzaj%c j% do pud!a 
pojazdu. Pierwsze masywne, kryte furgony by!y 

musia!y wytrzyma# nacisk kó! czteroosobo-
wych, ci&"kich asyryjskich rydwanów bojowych 
i taranów. 

Mniej wi&cej w okolicach pierwszego 
tysi%clecia p.n.e. ludzie nauczyli si& wreszcie 
je*dzi# konno. Sztuka jazdy wierzchem zrodzi!a 
si& oczywi$cie wcze$niej w$ród nomadów 
stepowych krain Azji Mniejszej oraz Iranu, lecz 
jeszcze d!ugo odnoszono si& do niej z rezerw%. 
Z tej te" przyczyny podstawowymi jednostkami 
bojowymi armii pozostawa!a piechota oraz 
rydwan. Konnica pojawi!a si& w Asyrii oko!o 
875 r. p.n.e. Przez bardzo d!ugi czas je"d"ono na 
oklep lub na derce. Jako zwierz&ta poci%gowe 
konie by!y u"ywane prawie wy!%cznie podczas 
wojny. Kosztowne w utrzymaniu, s!u"y!y te" 
kurierom i zamo"nym posiadaczom. Ówcze$ni 
w&drowcy woleli podró"owa# na grzbietach 
os!ów lub w pojazdach ci%gni&tych przez mu!y.

Podró"ni mieli do dyspozycji wozy, furgony 
i os!y, konie lub wielb!%dy. Jakkolwiek Persowie 
nie byli pierwszymi, którzy organizowali kara-
wany wielb!%dów, bo te zwierz&ta znane ju" 
by!y Egipcjanom i Babilo)czykom, to oni nadali 
im decyduj%ce znaczenie dla handlu na Bliskim 

Wschodzie. Tak oto dromader, przemierzaj%cy 
piaski pustyni, zosta! mianowany na zwierz& 
juczne. 

Navigare necesse est
Oko!o 500 r. p.n.e. Bliski Wschód ust%pi! 

pierwsze)stwa Grecji i Rzymowi. Wzros!o 
gospodarcze znaczenie pa)stw akwenu 
Morza (ródziemnego. Statki greckich "egla-
rzy mia!y przeci&tnie 30 m d!ugo$ci i mog!y 
zabra# !adunek do 100 t. By!y te" wi&ksze oraz 
d!u"sze, czterystutonowe. Ich konstrukcja za-
pewnia!a bezpiecze)stwo, ale decydowa!a te" 
o niewielkiej pr&dko$ci. Nie istnia!y natomiast 
w staro"ytno$ci statki pasa"erskie. 

Na l%dzie, tam gdzie istnia!y drogi, u"ywano 
ma!ego, otwartego wozu o lekkiej konstruk-
cji z desek lub plecionych ga!%zek !oziny, 

mog%cego pomie$ci# cztery osoby. Pojazd 
ci%gn&!a w $limaczym tempie para mu!ów 
lub os!ów. Do d!u"szych podró"y s!u"y!y wozy 
z kopulast% plandek% ze skóry lub tkaniny. 
Je$li potrzebny by! solidniejszy pojazd, korzy-
stano z czteroko!owego furgonu, ci%gni&tego 
przez kilka wo!ów, ju" z daleka daj%cego zna# 
o swoim zbli"aniu si& dr&cz%cym skrzypieniem 
kó!. Jedyne dost&pne wówczas smary, tj. resztki 
wyt!oczyn z oliwek lub t!uszcz zwierz&cy, by!y 
zbyt drogie, aby mo"na by!o ich ob'cie u"y-
wa#. Grecy nie uznawali lektyk, uwa"aj%c je za 
oznak& zbytecznej pompy. Wybaczali wszak"e 
ich u"ycie kobietom i inwalidom.

Nie ka"dy jednak stawia! na prostot& i minima-
lizm $rodków podró"y. Cesarz Klaudiusz (pierwsza 
po!. I w. n.e.) mia! powóz podró"ny urz%dzony 
jak pokój do gry w ko$ci, a Kommodus (druga 

po!. II w. n.e.) pojazd wyposa"ony w obracaj%ce 
si& siedzenia, tak aby móg! wystawi# twarz do 
s!o)ca lub z!apa# wietrzyk podczas upa!ów... 

czteroko!owe i *le si& sprawowa!y, zw!aszcza na 
zakr&tach, nawet po wprowadzeniu, w ostat-
nich stuleciach p.n.e., przedniej ruchomej osi. 
Dlatego w staro"ytno$ci liczbowo dominowa!y 
solidne pojazdy dwuko!owe, które pojawi!y si& 
nieco pó*niej ni" furgony. Na krótkie odleg!o$ci 
natomiast u"ywane by!y lektyki.

Rydwanem lub na oklep
Pocz%tkowo najwi&kszym ograniczeniem 

w pokonywaniu przestrzeni by!a si!a poci%gowa. 
A" do oko!o 2300 r. p.n.e. stanowi!y j% wo!y lub 
os!y perskie, powolne i o szybko $cieraj%cych 
si& kopytach, dlatego te" nie mo"na mówi# 
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fot. 1-7.
Cz"owiek ju! od czasów najdawniejszych wykorzystywa" 

konie, mu"y, s"onie, os"y, wo"y i wielb"&dy do jazdy wierzchem, 
zaprz#gów czy transportu towarów.
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W Italii ludzie bogaci u"ywali cz&sto tzw. 
carpentum. By! to ci&"ki, dwuko!owy, luksu-
sowy powóz z solidnym dachem wspartym 
na zdobionych kolumnach. Boki os!aniano 
kosztownymi zas!onami. Pojazd wyposa"ono 
w wej$cie z ty!u i drewniane ko!a z "elaznymi 
obr&czami, lecz nie mia! resorów. Podczas 
jazdy trz&s!o niemi!osiernie, a pasa"erowie 
odczuwali ka"d% nierówno$# drogi. Sposobem 
unikni&cia takiej niewygody by!o przemiesz-
czanie si& lektyk%, któr% mo"na by!o wynaj%# 
przy miejskich bramach. Podró"ne lektyki 
mia!y !o"e okryte baldachimem i opuszczane 
zas!ony. Niesiony spoczywa! wygodnie, a czte-
rech, sze$ciu lub o$miu silnych niewolników 
d*wiga!o lektyk& na ramionach. W d!ugich 
podró"ach ludzie mogli by# zast&powani 

par% mu!ów, zaprz&"onych do dr%gów (jeden 
z+przodu, drugi z ty!u). Podró"owanie lektyk% 
by!o najmniej dokuczliwym, lecz najpowol-
niejszym ze sposobów przemieszczania si&.

Konie s!u"y!y "o!nierzom, my$liwym i+po-
s!a)com. Jazda wierzchem, szczególnie na 
du"ych dystansach, by!a bardzo m&cz%ca. 
Nie znano strzemion (pojawi!y si& w Egipcie 
w IX w. n.e.), a kawa!ek sukna zast&powa! 
siod!o. Staro"ytni prawdopodobnie nie 
zdawali sobie w pe!ni sprawy z mo"liwo$ci 
konia jako zwierz&cia poci%gowego czy 
jako wierzchowca. Nie podkuwali koni, co 
najwy"ej zak!adali im na kopyta co$ w+ ro-
dzaju "elaznych sanda!ów, aby zapewni# 
przyczepno$# na $liskim gruncie. ,elazna 
podkowa przymocowana hufnalami przyj&!a 

si& dopiero w VIII w. U"ywaj%c konia, staro"ytni 
stosowali uprz%" zaprojektowan% w!a$ciwie 
dla wo!ów, która powodowa!a bolesny ucisk 
oraz d!awienie koni. Dopiero w $redniowieczu 
wprowadzono chom%to z mi&kkim ochrania-
czem, które przenios!o punkt ucisku z szyi 
na pier$ zwierz&cia. Od pocz%tku II w. n.e. 
istnia!y wozy (furgony) z dwoma dyszlami, 
które pozwala!y na u"ycie jednego konia 
(zamiast dwóch lub kilku mu!ów), ale wydaje 
si&, "e znalaz!y niewielkie zastosowanie, mimo 
oczywistych korzy$ci, takich jak uzyskanie 
ni"szych kosztów i wygody podró"owania.

Z ruchomym przodkiem
Na terenach dzisiejszej Polski we wczesnym 

$redniowieczu, co wida# dzi&ki pracy arche-
ologów i wykopaliskom, dominowa!y wozy 
o dwóch ma!ych ko!ach. Wiele z nich to znane 
ju" w staro"ytno$ci tzw. ko!a tarczowe, czyli 
po prostu plastry obci&te z pnia drzewa, 
z dziur% w $rodku, w której osadzano drewnian% 
o$k&. Si!% poci%gow% by!y wo!y u"ywane na 
polskiej wsi (oczywi$cie nie powszechnie), 
a" do XIX w. Te wczesne, bardzo prymitywne 
wozy o sztywnej drewnianej konstrukcji, 
bardzo cz&sto !ama!y si&, a ich ko!a p&ka!y.

Na $redniowiecznych rycinach cz&sto mo-
"emy ujrze# cz!owieka id%cego albo jad%cego 
konno obok wozu, nigdy na wozie. Podró" 
musia!a by# zatem powolna i dostosowana 
do tempa marszu wo*nicy. Nawet królowa 
oraz jej dwórki zazwyczaj jecha!y konno, 
kiedy towarzyszy!y w!adcy podczas objazdów 
królestwa. Bardzo d!ugo wozy s!u"y!y przede 
wszystkim do przewo"enia towarów. Powód 
by! prozaiczny – nadal nie mia!y resorów 
i jazda nimi pozostawa!a bardzo niewy-
godna. Nie brakuje przekazów opisuj%cych 
dyskomfort takiej podró"y, który mo"na by 
okre$li# iloczynem nierówno$ci drogi razy 
sztywno$# konstrukcji pojazdu pozbawionego 
amortyzacji. Jako tak% wygod& mog!y dawa# 
jedynie futra i poduszki podk!adane pod co 
wra"liwsze cz&$ci cia!a. 

W XIV w. zacz&!y si& upowszechnia# 
metalowe obr&cze do kó!, a w nast&pnym 
stuleciu wynalazek nazywany w Polsce ru-
chomym przodkiem. Patent ten móg! by# 
wykorzystany tylko w wozie czteroko!owym, 
bo w nim przednia cz&$# skrzyni na wozie 
mog!a si& obraca# wzd!u" osi pionowej, co 

fot. 1.
Rzymska "ód' na mozaice z II w.

fot. 2.
Wóz czteroko"owy zaprz#!ony w wo"y na rzymskiej 

mozaice z willi w Orbe – 160 r.
fot. 3.

Ch"opskie wozy kryte na obrazie Richarda Karlovicha 
Zommera „Kaukaska karawana”. 

fot. 4.
Holenderski drewniany wóz na rycinie z 1470 r.

fot. 5.
Królowa Wiktoria na koniu na obrazie 

Francisa Granta z 1845 r.
fot. 6.

Karol I podczas przjea!d!ki konnej na obrazie 
Antoona van Dycka z 1633 r.

fot. 7.
Rosyjska kolasa na obrazie 

Atanazego Ivanowicza Scheloumo)a.

znacznie u!atwia!o skr&canie, a przecie" ka"dy 
zakr&t sztywnym wozem oznacza! mord&g&. 
Wozy z ruchomym przodkiem i na dodatek 
z ko)skim zaprz&giem zacz&!y je*dzi# szybciej.

 W XV w. wykorzystywano du"e wozy, 
tzw. ci&"kie fury kupieckie, coraz te" cz&$ciej 
podkuwano konie, aby uniezale"ni# si& od 
nawierzchni. W tym samym stuleciu wpro-
wadzono "elazne osie. Wreszcie w wieku XVI 
zacz&to stosowa# sko$ne ustawienie kó! do 
nawierzchni, co te" u!atwia!o podró"owanie. 
Ci, którym nie zale"a!o na szybko$ci, wyko-
rzystywali tanie wo!y, ale bogatsi kupcy coraz 
powszechniej u"ywali koni. Dla ochrony przed 
ch!odem, wichrem, kurzem i opadami wozy 
bywa!y kryte. W tym samym czasie podwody, 
czyli obowi%zkowe $wiadczenia przewozowe 
mieszczan dla dworu królewskiego, podzielono 
na dwa rodzaje: do przewo"enia l"ejszych 
przedmiotów u"ywano wozów dwukonnych, 
a do ci&"szych, czterokonnych.
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Czeladnik ko!odzieja, aby zosta# mistrzem, 
musia! wykona# ko!a do wozu jednokonnego, 
na trzy konie, a nawet do wozu sze$ciokon-
nego. Ka"dy wóz mia! inne rozmiary kó!. 
Stelmach robi! skrzynie wozu, ko!odziej ko!a, 
a kowal nak!ada! na nie metalowe obr&cze. 
W Niderlandach d!ugie i w%skie wozy, w+których 
siedzia!o si& parami na czterech lub pi&ciu 
!awkach, kontrastowa!y z niektórymi pojaz-
dami niemieckimi, gdzie zawieszano z boków 
dodatkowe siedzenia – kosze. W Hiszpanii 
spotka# mo"na by!o przykryte plandek% wozy 
dla dwunastu pasa"erów, sadzanych na dwóch 
!awach twarzami do siebie.

I przesta"o trz#%&
W XV w. na zachodzie Europy skrzynie do 

przewozu osób zacz&to zawiesza# na !a)cuchach, 
co oznacza!o techniczny wst&p do pó*niejszych 
resorów. W stuleciu XVI wymy$lono, by zawie-
szenie skrzyni pojazdu umie$ci# na skórzanych 
pasach. To z kolei zwiastowa!o pojawienie si& 
karety. W Polsce powóz na pasach nazwano 

kolebk%. Pewnie dlatego, "e si& koleba!. Dopiero 
wi&c po 1500 r. ludzie uzyskali mo"liwo$ci 
w miar& wygodnego przemieszczania si&.

 Rozpowszechnione w staro"ytno$ci i $re-
dniowieczu lektyki, w XVI-XVIII stuleciu powoli 
wychodzi!y z u"ycia. U"ywane by!y jeszcze np. 
w Genui (gdzie w%skie ulice utrudnia!y ruch 
wi&kszych pojazdów) oraz w górach. Najd!u"ej 
pozostawa!y w s!u"bie dam i duchownych.

Typów pojazdów by!o niezwykle du"o. 
Szybko te" zmienia!a si& na nie moda. W zwi%zku 
z tym np. na zje*dzie szlacheckim, zw!aszcza 
w odleg!ych i bardziej konserwatywnych 
okolicach, rozmaito$# rodzajów bywa!a spora. 
Najpowszechniejszym oraz najprostszym, 
lecz ma!o wygodnym pojazdem by!a kolasa, 
czyli po prostu trz&s%cy si& i skrzypi%cy wóz 
wiejski. W$ród pojazdów starszego typu 
o niebo wygodniejsza by!a wspomniana 
kolebka, z pud!em zawieszonym na rze-
mieniach. U"ywa!y jej zazwyczaj kobiety, 
gdy" m&"czy*ni podró"owali przewa"nie 
konno, bo to dodawa!o presti"u. Kto mia! 

konia, ten z regu!y móg! sobie pozwoli# 
i na siod!o, wyj%wszy szlachciców zagrodowych, 
pod wzgl&dem zamo"no$ci nieró"ni%cych si& 
od ch!opów. Wynaj&cie konia wierzchowego 
czy zwierz&cia jucznego by!o w wielu krajach 
proste. Problemem by! jednak jego zwrot... 
Wynajmowano wi&c zwierz&ta razem ze s!ug%, 
który zabiera! je w drog& powrotn%. W Polsce 
w po!owie XVIII stulecia u"ywano lekkich 
pojazdów tzw. wizaw (vis a vis) i soliterek. 
Obie konstrukcje by!y bardzo w%skie i mie$ci!y 
dwie osoby na przeciwleg!ych siedzeniach.

W Anglii – tu historyczne przekazy po-
daj% dwie ró"ne wersje – pierwsz% karet& 
sprowadzi! w 1564 r. Niderlandczyk Wilhelm 
Boonen, wo*nica królowej El"biety; wed!ug 
innej wersji mia! j% pierwszy, pozyskan% 
z W!och w roku 1580, hrabia Arundel. Faktem 
jest, "e ju" w pierwszej po!owie XVI w. istnia!y 
w Bolonii i we Florencji carozze. Odt%d ówcze$ni 
wspania!o$# orszaku i bogactwo miasta mie-
rzyli liczb% karet oraz zaprz&"onych do) koni. 
Karety i karoce by!y du"ymi, ci&"kimi, dwu- lub 

czterokonnymi, luksusowymi pojazdami, któ-
rych pud!o by!o amortyzowane, a od po!owy 
XVIII+w. oparte na resorach. 

Karety przechodzi!y rozmaite ewolucje. 
Dopóki pud!a wisia!y na pasach, by!o ono 
do$# wysokie i nisko zawieszone. Wszystko 
zmieni!o si& z nastaniem resorów, które unios!y 
odpowiednio zmniejszone pud!o, czyni%c je 
jednak ciasnym i niewygodnym. Bardzo wy-
soko usytuowany zosta! kozio!. Zmienia!a si& 
moda obicia wewn&trznego i zewn&trznego. 
Zrazu karety powleczone by!y ciemn% skór%, 
z czasem zacz&to je lakierowa# na ró"ne kolory, 
umieszczaj%c herby, monogramy, znaki. Na ze-
wn&trznych $cianach pojawia!y si& zwierciad!a, 
wn&trza by!y obite czerwonym suknem lub 
aksamitem. Na tylnym ko*le stawali hajducy. 
Blichtr by! niew%tpliwie wyrazem pró"no$ci 
w!a$ciciela, lecz o wiele wa"niejsze by!o to, "e 
kareta zmieni!a warunki pokonywania d!ugich 
dystansów. Wci%" udoskonalane zawieszenie 
pojazdu pozwoli!o równie" znacznie zwi&kszy# 
szybko$# jazdy. 

W Polsce bardzo popularny by! kocz, kryty 
pojazd w&gierskiej proweniencji, w $rodku 
wy!o"ony kobiercami, zaprz&"ony w dwa lub 
cztery konie. W XVIII wieku u"ywano go m.in. 
podczas uroczysto$ci dworskich, jako najele-
gantszego pojazdu po karecie. W nast&pnym 
stuleciu sta! si& obszernym, wygodnym, 
resorowanym czteroosobowym powozem 
podró"nym ze skórzan% tapicerk% i koz!em 
stangreckim. Nadwozie w górnej cz&$ci mog!o 
by# przeszklone, ze sk!adan% bud%. Dobrze 
zachowany kocz, wyprodukowany w latach 50. 
XIX w. przez angielsk% 'rm& Barker, znajduje 
si& w powozowni w Kórniku. 

Druga po!owa XVIII stulecia i wiek XIX to 
ju" epoka dyli"ansu, który zyska! wielk% po-
pularno$# w Europie i obu Amerykach. Stan 
ten utrzymywa! si& do czasu szerokiego roz-
powszechnienia kolei "elaznej. Dyli"ans mia! 
zreszt% ju" wiele cech wagonu kolejowego, 
który poprzedza! i z jakim d!ugo konkurowa!. 
Ten wielokonny, kryty pojazd do przewozu 
pasa"erów, baga"y i poczty u"ywany by! na 
dalekich, sta!ych trasach, kursuj%c wed!ug 
rozk!adu jazdy. Dyli"anse XIX-wieczne to du"e, 
ci&"kie, z miejscami czasem dla kilkunastu 
osób (o$miu pasa"erów wewn%trz – klasa 1, 
do czterech osób w pó!krytej cz&$ci, dwóch 
podró"nych na siedzeniach znajduj%cych si& 

na dachu). Dro"szy bilet zapewnia! wygod-
niejsze miejsce, ale przy ta)szym starano si& 
umie$ci# jak najwi&cej pasa"erów i baga"u. 
Ju" w drugiej po!owie XVIII w. w wi&kszo$ci 
europejskich krajów dzia!a!a dobrze zorga-
nizowana sie# komunikacyjna dyli"ansów. 
Zbli"aj%cy si& pojazd zapowiada! dzwonek (w 
Rosji) lub tr%bka, która pozosta!a symbolem 
poczty w+wielu krajach.

fot. 1.
Kareta królewska El!biety II. 

fot. 2.
Powóz podczas parady w Detroit – 1899 r.

fot. 3.
Ameryka*ski powóz z 1911 r.
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fot. 1.
Wiejski pojazd dwuko"owy na 

obrazie „Pocztarek” Alfreda 
Wierusza Kowalskiego z 1885 r.

fot. 2.
Ameryka*ski, kryty wóz wiejski, 

zaprz#!ony w cztery konie, 
na obrazie Morta Künstlera, 

II po". XIX w.
fot. 3.

Przeja!d!ka weselników na obrazie 
Alfreda Wierusza Kowalskiego.

fot. 4.
Powóz podczas postoju przed 

gospod& – obraz 
Antonisa Obermana.

fot. 4.
Brytyjski powóz dwuko"owy na 

obrazie Johna Ferneleya z 1833 r.
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