
W literaturze polskiej powszechnie przyj-
muje siê, i¿ termin turysta zosta³ u¿yty po
raz pierwszy przez Stendhala (Henri Bey-
le) w 1838 r. w ksi¹¿ce Memoires d’un to-
uriste (Wspomnienia pewnego turysty).
W 1965 r. Z. Kulczycki oraz S. Ostrowski w
pracy Rozwój form organizacyjnych tury-
styki stwierdzili, i¿:

Termin turysta wprowadzi³ pierwszy do
jêzyka francuskiego Stendhal w ksi¹¿ce pt.
„Memoires d’un touriste” w 1838 r.; do s³ow-
nika Akademii Francuskiej dosta³o siê to
okreœlenie dopiero w 1878 r.1

W 1970 r., Z. Kulczycki pisze nieco od-
wa¿niej: Powsta³a koniecznoœæ u¿ycia dla
tej formy podró¿owania nowego okreœlenia,
które rozró¿nia³oby j¹ od podró¿y zwi¹za-
nych w jakiœ sposób z wykonywaniem za-
wodu. Tym, który stworzy³ to nowe okreœle-
nie by³ Stendhal 2.

Pogl¹d ten upowszechni³ siê w literatu-
rze. Obecnie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on
przyjmowany jako opinio communis. Po-
dobnie odnosz¹ siê do tego problemu przy-
k³adowo: W. Alejziak: W literaturze termin
„turysta” pojawia siê po raz pierwszy
w ksi¹¿ce Stendhala (...) w 1838 roku3;
J. Œlusarczyk: W 1838 r. Stendhal wyda³ swe
„Memoires d’un touriste” i przedstawi³
w nich podró¿e m³odzieñca z towarzystwa,
który jeŸdzi³ po Europie bez specjalnego celu,
a jedynie dla poznania nowych krajów i lu-
dzi. Termin ten przyj¹³ siê szybko na ozna-
czenie okreœlonego typu podró¿nego, pod-
ró¿uj¹cego tylko dla chêci zwiedzania
i poznawania 4; M. Lewan: W 1838 roku
Stendhal (...) po raz pierwszy u¿y³ okreœle-
nia turysta (...) 5; K. R. Mazurski: Samo s³o-
wo [turysta] wi¹¿e siê nieoczekiwanie z (...)
powieœci¹ Mémoires d’un touriste napisan¹
w 1838 r. przez Henri Stendhala (...). Ten
neologizm touriste autor utworzy³ od istnie-
j¹cego ju¿ w jêzyku francuskim i angielskim
terminu tour (...) 6; P. Ró¿ycki: W literatu-
rze termin „turystyka” pojawi³ siê po raz
pierwszy w 1838 roku w ksi¹¿ce Henri
B. Stendhala (...) 7.

Na gruncie jêzyka polskiego, za pionie-
ra w tym zakresie uznaje siê Ludwika Pie-
trusiñskiego. U¿y³ on tego terminu w 1845

roku stosuj¹c jeszcze pisowniê zapo¿yczon¹
z jêzyka angielskiego jako „tourysta”8. Po-
daje siê równie¿ Xaw. F. A. E. £ukaszew-
skiego, który w roku 1847 u¿y³ tego termi-
nu (turysta) w S³owniku podrêcznym wy-
razów obcych i rzadkich w jêzyku polskim
u¿ywanych w spolszczonej ju¿ pisowni9.
Informacjê tê podaj¹ J. Warszyñska oraz
A. Jackowski w ksi¹¿ce Podstawy geografii
turyzmu: Do jêzyka polskiego pojêcie tury-
sta wprowadzi³ Xaw. F. A. E. £ukaszewski,
uto¿samiaj¹c turystê z podró¿nikiem lub
przechodniem10.

Powy¿sze stanowisko trzeba jednak zre-
widowaæ. Wydaje siê, i¿ Z. Kulczycki (a za
nim wiele innych osób) zbyt pochopnie
uzna³ Stendhala za twórcê s³owa turysta.
Gdyby zgodziæ siê z tym twierdzeniem, trze-
ba by³oby przyj¹æ, ¿e Stendhal, u¿ywaj¹c
tego s³owa w tytule swojej powieœci, by³
niejako ówczesnym futuryst¹. Raczej nale-
¿a³oby przyj¹æ, i¿ u¿ycie s³owa turysta
w tytule œwiadczyæ mo¿e o jego popular-
noœci oraz o tym, ¿e by³o rozpoznawalne
i zrozumia³e przez odbiorców.

Autorce niniejszego artyku³u uda³o siê
ustaliæ, i¿ s³owo turysta u¿yte zosta³o znacz-
nie wczeœniej. 17 czerwca w 1830 roku
s³owem tym pos³u¿y³ siê A. E. Odyniec
w swoim liœcie do Juliusza Korsaka:
Z Anglikami znowu przeciwnie, (a nie mó-
wiê tutaj o wszystkich w ogólnoœci, ale o eg-
zemplarzach, które sam widzia³em, stano-
wi¹cych jednak¿e wiêkszoœæ ich zwyczaj-
nych turystów – podkr. IC) 11.

Innym przyk³adem, nieco póŸniejszym,
jest u¿ycie s³owa turysta w artykule Od-
Ÿwierny Watykanu przez Méry z roku 1844,
w którym napisano: O kilka kroków od sa-
dzawki, Anglik otoczony ogromnym apa-

ratem malarza turysty (podkr. IC), skreœli³
na p³ótnie, widok latarni morskiej, Darso
i portu Genueñskiego, z odleg³¹ perspektyw¹
Liguryjskiej odnogi 12.

Czy pierwszym by³ wiêc A. E. Odyniec?
Okreœlenie, którym siê pos³u¿y³ opisuj¹c
grupê Anglików – zwyczajni turyœci, po-
zwala raczej s¹dziæ, i¿ na pocz¹tku XIX
wieku u¿ycie terminu turysta mog³o byæ bar-
dziej powszechne ni¿ siê obecnie przypusz-
cza. Uzasadnia to podjêcie dalszych badañ
w tym zakresie, przynajmniej jeœli chodzi
o jêzyk polski. Jeœli chodzi o pierwsze po-
jawienie siê tego s³owa na œwiecie, to wska-
zuje siê, ¿e jest to 1780 r.13
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BADANIA, ANALIZY

Pierwsze u¿ycie terminu „turysta”
Intuicyjnie czujemy kim jest turysta oraz czym jest
turystyka. I choć wydaje się, że turystyka była
„od zawsze”, to warto zwrócić uwagę, że pojęcie
to pojawiło się stosunkowo niedawno.
Nie zawsze podróżników nazywano turystami, zaś
ich wyprawy – turystyką.
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