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F r a n ç o i s  R o s s e t  i  D o m i n i q u e  T r i a i r e, Z WARSZAWY DO SARA-
GOSSY. JAN POTOCKI I JEGO DZIE£O. Prze³. A n n a  Wa s i l e w s k a. Warszawa
2005. Instytut Badañ Literackich PAN � Wydawnictwo, ss. 308. �Badania Polonistyczne
za Granic¹�. Komitet redakcyjny: W³odzimierz Bolecki (red. nacz.), Dorota Gostyñska,
Zbigniew Kloch. Tom XV. Fundacja �Centrum Miêdzynarodowych Badañ Polonistycz-
nych� / Instytut Badañ Literackich PAN.

Ksi¹¿ka dwóch najwybitniejszych (obok Marii Eweliny ¯ó³towskiej, Daniela Beau-
vois, Luca Fraisse�a i Janusza Ryby) wspó³czesnych badaczy dzie³a Jana Potockiego ma
ju¿ swoj¹ historiê. Jej wydanie francuskie ukaza³o siê w roku 2000 i by³o podsumowaniem
dotychczasowych poszukiwañ obu uczonych przed podjêciem nowego zadania, jakim sta-
³o siê przygotowanie biografii i edycji krytycznej tekstów Potockiego. Wydanie polskie
ujrza³o natomiast �wiat³o dzienne niemal nazajutrz po ukoñczeniu owego opus magnum 1

i nie jest identyczne z francuskim. Nie tylko bowiem zmieniono niektóre rozdzia³y (bêd¹-
ce w istocie artyku³ami publikowanymi przez Rosseta i Triaire�a w latach osiemdziesi¹-
tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku), aktualizuj¹c, co najmniej w przypisach, stan
badañ, ale pojawi³y siê te¿ teksty zupe³nie nowe. Mamy wiêc do czynienia z ksi¹¿k¹ ani
trochê nie przestarza³¹, która prezentuje polskiemu czytelnikowi ustalenia fundamentalne,
a czasem prze³omowe. Ustalenia te, dot¹d znane w wiêkszo�ci tylko badaczom literatury
o�wiecenia, rozproszone we francuskojêzycznych tomach zbiorowych i czasopismach, choæ
publikowane okazjonalnie i w polskich (m. in. w �Pamiêtniku Literackim�, �Wieku O�wie-
cenia� i �Ars Regia�), nie mia³y bowiem do niedawna szansy przebiæ siê do szerszego
krêgu odbiorców w naszym kraju. Kryterium zawê¿aj¹cym grono wtajemniczonych jest
oczywi�cie znajomo�æ jêzyka francuskiego, coraz bardziej ograniczona nawet w �rodowi-
skach akademickich. Tymczasem dzie³o Jana Potockiego, a zw³aszcza Rêkopis znaleziony
w Saragossie, od lat budzi zainteresowanie nie tylko badaczy o�wiecenia, ale tak¿e histo-
ryków literatury i kultury w ogóle, filmoznawców (w zwi¹zku z adaptacj¹ Wojciecha Je-
rzego Hasa � jednym z najbardziej znanych na �wiecie polskich filmów) i czytelników tout
court. Dla tych, którzy nie mieli okazji lub mo¿liwo�ci dotarcia do oryginalnych wersji
zamieszczonych w ksi¹¿ce artyku³ów (a przede wszystkim do edycji krytycznej dzie³ pisa-
rza i dostêpnej do niedawna jedynie po francusku biografii), lektura tomu Z Warszawy do
Saragossy sta³a siê pierwsz¹ okazj¹ do poznania rewolucyjnych czêsto ustaleñ i s¹dów 2.
Dla specjalistów za� jest to porêczne podsumowanie wielu nurtów dotychczasowych ba-
dañ nad Potockim (warto�æ samoistn¹ ma obszerna bibliografia za³¹cznikowa), ale przede
wszystkim zbiór pytañ, inspiracji i propozycji dalszych dociekañ.

1 F. R o s s e t, D. T r i a i r e: Jean Potocki. Biographie. Paris 2004; wersja polska: Jan Potoc-
ki. Biografia. Prze³. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2006. � Œuvres de Jean Potocki. Éd.
F. R o s s e t, D. T r i a i r e. Louvain 2004�2005.

2 W �lad za t¹ publikacj¹ kilka miesiêcy temu pojawi³ siê przek³ad wzmiankowanej ju¿ tu
biografii Potockiego (zob. przypis 1), udostêpniaj¹cy polskiemu czytelnikowi wyniki kolejnego eta-
pu badañ Rosseta i Triaire�a nad ¿yciem i twórczo�ci¹ autora Rêkopisu.
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Autorzy zadbali o to, by ksi¹¿ka nie mia³a charakteru florilegium, którego jedynym
czynnikiem spajaj¹cym jest temat. Poszczególne rozprawy, szkice i zbiory materia³ów �ró-
d³owych (nazywane zreszt¹ konsekwentnie rozdzia³ami) nie tylko zosta³y pogrupowane (trzy
czê�ci: Jan Potocki; Dzie³o; Rêkopis znaleziony w Saragossie), ale ³¹cz¹ siê ze sob¹ licznymi
odes³aniami i nawi¹zaniami zarówno w tek�cie g³ównym, jak i w przypisach. Jeden rozdzia³
uzupe³nia drugi, podejmuje te same czasem w¹tki w innym kontek�cie i z innego punktu
widzenia, ustalenia dotycz¹ce dzie³ np. politycznych czy historycznych Potockiego okazuj¹
siê przydatne przy interpretacji podró¿y, utworów dramatycznych i Rêkopisu. St¹d powtó-
rzenia niektórych cytatów i uwag interpretacyjnych, co jednak nie sprawia wra¿enia niedo-
statku redakcji, lecz przypomina raczej znan¹ z Rêkopisu technikê �zwierciadlan¹�. W¹tki
powracaj¹, teksty odbijaj¹ siê w sobie, multiplikuj¹c znaczenia, o�wietlaj¹c siê nawzajem
i otwieraj¹c niespodziewane mo¿liwo�ci. Czy taki efekt jest wynikiem �wiadomego d¹¿enia
� próby upodobnienia dyskursu interpretacyjnego do przedmiotu badañ?

Gdyby ksi¹¿kê traktowaæ w tym duchu, to za swoist¹ ramê opowie�ci nale¿a³oby uznaæ
dwa pierwsze rozdzia³y: Szkic do portretu pióra Rosseta i Kalendarium ¿ycia i twórczo�ci
opracowane przez Triaire�a. Szkic to rodzaj uwertury (w rozumieniu XIX-wiecznej grand
opéra) p³ynnie ³¹cz¹cy w zwiêz³¹ ca³o�æ motywy i tematy, które pojawi¹ siê w nastêpnych
rozdzia³ach. Z aforystycznym zaciêciem wypunktowuje najwa¿niejsze w¹tki ¿ycia i twór-
czo�ci Potockiego (np. �Uprawiaæ naukê z najwy¿szym zapamiêtaniem, maj¹c zarazem
�wiadomo�æ jej daremno�ci albo gorzej nawet � wykazuj¹c jej daremno�æ: takie zadanie
postawi³ sobie Potocki, samego siebie skazuj¹c na o�l¹ ³awkê na dworze uczonych�, s. 14).
Wiedza i przemy�lenia obu autorów, kryj¹ce siê za tymi zwiêz³ymi i dowcipnymi formu³a-
mi, stanowi¹ tre�æ ksi¹¿ki. Kalendarium z kolei jest niejako skrótem opublikowanej
w 2004 roku biografii autora Parad, do której zreszt¹ poszukuj¹cych �róde³ przedstawio-
nych faktów odsy³a przypis dodany do tytu³u. Mimo to samo kalendarium zosta³o opatrzo-
ne wieloma odsy³aczami rozwijaj¹cymi i dope³niaj¹cymi prezentowane w nim tre�ci.

Na równych prawach z dyskursem interpretacyjnym oraz historycznoliterackim egzy-
stuj¹ w ksi¹¿ce materia³y �ród³owe (jak u Potockiego traktaty matematyczne i ksiêgi ra-
chunkowe obok opowie�ci awanturniczej). S¹ to dwa bogato komentowane zbiory listów
(do brata Seweryna i siostrzenicy Marii), po raz pierwszy opublikowane w jêzyku pol-
skim. Szkoda, ¿e � zapewne ze wzglêdu na oszczêdno�æ miejsca � nie zamieszczono rów-
nie¿ ich wersji oryginalnych; francuszczyzna Potockiego z polonizmami (zdarzaj¹ siê te¿
rusycyzmy i ukrainizmy) jest przecie¿ bardzo smakowita. Na szczê�cie owe barbaryzmy
zosta³y skrupulatnie odnotowane w przypisach. Jako aneksy do niektórych innych roz-
dzia³ów figuruj¹ te¿ pojedyncze listy, odnalezione przez badaczy w toku wieloletnich po-
szukiwañ w archiwach polskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich i ukraiñskich.

Nieprzypadkowo chyba zbiory listów do brata i siostrzenicy znalaz³y siê miêdzy dwo-
ma rozdzia³ami podejmuj¹cymi kwestiê to¿samo�ci i poczucia narodowego Potockiego
(Jan Potocki i niepodleg³o�æ narodowa w czasie Sejmu Wielkiego i Jan Potocki pisarzem
frankofoñskim?). Nie tyle nawet ze wzglêdu na ich tre�ci � choæ równie¿ � co na jêzyk,
w którym zosta³y napisane. Pytanie: jaki by³ jêzyk ojczysty Potockiego? � odgrywa bo-
wiem istotn¹ rolê, gdy próbujemy ustaliæ jego przynale¿no�æ narodow¹. Kryteria obiek-
tywne i poczucie subiektywne tworz¹ w tym wypadku niezwyk³y splot, znajduj¹cy swe
odbicie nie tylko w dziele literackim hrabiego, ale tak¿e w tekstach naukowych i politycz-
nych, jak równie¿ w zaanga¿owaniu w ¿ycie publiczne u schy³ku Rzeczypospolitej. Sam
Potocki w jednym z nielicznych po polsku napisanych listów przyznawa³: �¯e mego iêzy-
ka oyczystego nie umiem, ni ma siê o co chwaliæ, ani nawet dobrey exkusy bym na to nie
umia³ znali�æ� (cyt. na s. 103). Zarówno informacja stematyzowana, jak i implikowana,
któr¹ przynosi ten komunikat (oraz kontekst � na blisko 200 odnalezionych listów Potoc-
kiego tylko 7 zosta³o napisanych po polsku, jêzykiem u³omnym i naszpikowanym galicy-
zmami), dostarczaj¹ istotnego materia³u do przemy�leñ. Co prawda, w XVIII wieku wielu
arystokratów, uczonych i pisarzy nie-Francuzów prowadzi³o korespondencjê w jêzyku
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3 Chodzi o s³owa z Essay sur l�Histoire Universelle: �zupe³nie nie opanowa³em sztuki pozy-
skiwania dla badañ kogo�, kto lubi wy³¹cznie poezjê, czy te¿ pozyskiwania dla odkrycia jakiej�
prawdy tych, których zajmowa³y tylko Powie�ci� (cyt. na s. 136).

Voltaire�a, niektórzy publikowali tak¿e po francusku. W przypadku Potockiego wa¿ne jest
jednak, ¿e �w swoich pismach politycznych, w relacjach z podró¿y, w dzie³ach historycz-
nych, w opowie�ciach lub w korespondencji [�] nie do�æ, ¿e pos³uguje siê wy³¹cznie
jêzykiem francuskim, to jeszcze wszystkich odniesieñ szuka w kulturze francuskiej�
(s. 103�104). Triaire twierdzi, ¿e nie mo¿na Potockiego nazwaæ frankofonem w przyjêtym
dzi� znaczeniu. Nie pochodzi³ z kraju frankofoñskiego ani francuski nie by³ jego drugim
jêzykiem (jak w przypadku Beckforda czy Casanovy). Sta³ siê pisarzem francuskim, po-
niewa¿ ¿adnego innego jêzyka (mo¿e poza martwymi) nie zna³ na tyle dobrze, by siê nim
sprawnie pos³ugiwaæ. �Sytuacja to paradoksalna, która z racji s³owiañskich korzeni Potoc-
kiego czyni z niego cudzoziemca we Francji, cudzoziemca w Polsce i w Rosji, gdzie nie-
ufnie patrz¹ na tego »piêknie ufryzowanego« fircyka. Sytuacja to bolesna dla wiecznego
wygnañca, który nigdy nie zazna spokoju, jaki zapewnia poczucie w³asnej to¿samo�ci
[�], ale jest to równie¿ sytuacja zerwania, która zaowocuje jednym z najpiêkniejszych
dzie³ schy³ku XVIII stulecia� (s. 105).

Bycie outsiderem tylko przez chwilê � w prawdziwym ¿yciu, nie w literaturze � wyda-
wa³o siê awanta¿em. Gdy Potocki w³¹czy³ siê w prace Sejmu Czteroletniego, gdy publiko-
wa³ swoje i cudze opinie i projekty polityczne w �Journal Hebdomadaire de la Diète�
i w Drukarni Wolnej, mog³o siê zdawaæ, ¿e jego status �cudzoziemca od zawsze� zapewnia
mu wygodn¹ i uprzywilejowan¹ pozycjê bezstronnego obserwatora. Nieprzynale¿no�æ do
stronnictw (choæ w jednym i drugim mia³ krewnych) i próby forsowania �trzeciej drogi�
skoñczy³y siê jednak klêsk¹. Samotny rzecznik równowagi, który nie chcia³ leczyæ tyfusu
choler¹ (na zniewolenie przez Rosjê odpowiadaæ sojuszem z Prusami), w sytuacji skrajnej
polaryzacji opinii skazywa³ siê na rolê �ksiê¿ycowego Pierrota� � �tak bardzo strategie Po-
tockiego [�] kontrastuj¹ z trafno�ci¹ i ostro�ci¹ jego s¹dów� (s. 14). Trafno�æ s¹dów to
jedno � niektóre i dzi� brzmi¹ zadziwiaj¹co aktualnie � ale, jak wiadomo, w polityce liczy siê
skuteczno�æ, a jak¿e móg³ j¹ osi¹gn¹æ kto�, kto �nie czu³� tych, do których chcia³ trafiæ, i nie
dysponowa³ najprostszym sposobem dotarcia do adresatów: ¿ywym s³owem. W kraju
(i w sejmie), gdzie wci¹¿ ceniono publiczne oratorstwo, Potocki musia³ korzystaæ z po�red-
ników, którzy referowali jego projekty podczas obrad (np. Niemcewicz); sam w czasie ca³ej
swojej kadencji nie odwa¿y³ siê wyg³osiæ ¿adnej mowy, jak informuje Stanis³aw August
w li�cie do Mazzeiego.

Zaanga¿owanie w sprawy w gruncie rzeczy ma³o znanej mu ojczyzny (choæ mo¿e zagi-
niony tekst Description d�un voyage fait en Pologne en 1788 zweryfikowa³by tê opiniê) nie
trwa³o d³ugo, niezbyt skuteczne okaza³y siê te¿ próby zdobycia nowej � rosyjskiej � to¿sa-
mo�ci. Poszukiwanie ojczyzny przez wiecznego wygnañca na tym siê jednak nie koñczy;
w sytuacji, gdy �jego rodzime przestrzenie, Europa i Polska zniknê³y w nowym rozdaniu�,
dociekania historyczne wyznaczaj¹ dalszy ci¹g w¹tku to¿samo�ci i identyfikacji. Potocki
szuka s³owiañskich korzeni, �które maj¹ ten awanta¿, ¿e obejmuj¹ jednocze�nie Polskê, Po-
dole i Rosjê� (s. 104). Tropienie �róde³ naszej cywilizacji w ogóle (chronologie staro¿ytne)
mo¿e byæ z kolei prób¹ okre�lenia w³asnej to¿samo�ci w sensie najg³êbszym.

W rozwa¿aniach Triaire�a dotycz¹cych politycznych i historycznych zainteresowañ
Potockiego w powi¹zaniu z jego egzystencjalnym problemem �cz³owieka bez ojczyzny�
powraca uporczywie jeden motyw, spuentowany w szkicu Jan Potocki i koniec pewnego
�wiata. Autorowi Rêkopisu przysz³o ¿yæ i tworzyæ w sytuacji przej�ciowej. Transformacja
�wiata, powstanie nowoczesnej idei narodowo�ci odebra³y mu mo¿no�æ bycia arystokra-
tycznym kosmopolit¹ bez utraty poczucia w³asnej warto�ci. Nadchodz¹cy wiek XIX wpro-
wadza tak¿e nowe zupe³nie rozró¿nienia w dziedzinie pisarstwa �naukowego� i �literac-
kiego�: dzie³o Potockiego �przypada dok³adnie na moment, w którym zachwianiu ulega
ca³e upodobanie do wiedzy. Jego wypowied� 3 [�] po raz ostatni zrównuje obszary, które
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ju¿ w parê lat pó�niej stan¹ siê nieodwo³alnie od siebie odgrodzone� (s. 136). Je�li we�-
miemy to wszystko pod uwagê, stworzenie postaci Alfonsa van Worden, cz³owieka, który
przechodzi skuteczn¹ przemianê i odnajduje siê na nowo, mo¿na traktowaæ jako próbê
�zasklepienia w³asnego rozdarcia w �wiecie wyobra�ni� podjêt¹ przez Potockiego, �nie-
zdolnego do znalezienia sobie miejsca w �wiecie, francoglotte zagubionego gdzie� na Ukra-
inie� (s. 105).

Kolejnym w¹tkiem powracaj¹cym w rozwa¿aniach Triaire�a i Rosseta nad pisarstwem
politycznym, historycznym i podró¿niczym Potockiego, a wreszcie i nad Rêkopisem jest
problem istnienia podmiotu tych wypowiedzi. Strategiczn¹ dominant¹ w tym zakresie oka-
zuje siê postawa obserwatora lub wrêcz �nieobecno�æ�. Najbardziej obsesyjnie d¹¿y Potocki
do osi¹gniêcia takiego efektu w swych pismach historycznych. Zamiast komentowaæ zesta-
wia cytaty ze staro¿ytnych historyków, �które obja�niaj¹ siê nawzajem, a nie przez interpre-
tacje, dowolne b¹d� nazbyt wyrafinowane� (cyt. na s. 127), ale i to po�rednictwo z czasem
zostaje wyeliminowane. Miêdzy faktami a czytelnikiem, który na równych prawach z bada-
czem ma byæ obserwatorem spektaklu, nie powinno byæ ¿adnych instancji po�rednich, ¿ad-
nych t³umaczy. Dlatego ostatnie prace Potockiego charakteryzuj¹ siê maniakaln¹ wrêcz asce-
tyczno�ci¹, stanowi¹c �w¹t³e zestawienie cyfr i imion w³asnych� (s. 128). Widomym zna-
kiem przeorientowania metody jest zastêpowanie terminu �historia� � �chronologi¹�.
W d¹¿eniu do unaukowienia badañ historycznych Potocki zastêpuje narracjê zestawieniami
(�tabula�) i wyliczeniami. Niczym Velasquez jest przekonany, ¿e wszystko da siê uj¹æ
w ramy twierdzenia i dowodu. Czemu mia³aby s³u¿yæ taka historia? Jeszcze w czasie Sejmu
Wielkiego sformu³owa³ przecie¿ Potocki program badañ historycznych, które mia³y skutko-
waæ pog³êbieniem mi³o�ci rodaków do ojczyzny. Im bli¿ej XIX wieku, tym, paradoksalnie �
zauwa¿a Triaire � mniej tej XIX-wiecznej z ducha motywacji dzie³a historycznego. Ma³o
prawdopodobne, ¿eby najelegantsze nawet równanie rozbudzi³o uczucia patriotyczne. Pozo-
staje natomiast przekonanie, ¿e �historia, która bada przesz³o�æ, pozwala poznaæ przysz³o�æ.
[�] tyle ¿e zastanawia milczenie hrabiego w kwestii wniosków, jakie nale¿a³oby wyci¹-
gn¹æ� z jego badañ (s. 130). Tak czy inaczej, wracamy do kluczowego motywu: �epoki
przej�ciowej� � sam Potocki bowiem usprawiedliwia³ siê, ¿e pisa³ �w latach wygnania
i rewolucji, po�ród nawa³nic, [�] z dala od zacisza domowego, prawdziwego ¿ywio³u ludzi
pióra� (cyt. na s. 130). Jak¿e wiêc w takiej sytuacji mo¿na unikn¹æ b³êdów?

Autor-obserwator to tak¿e postaæ z Podró¿y Potockiego. Tu jeszcze postaæ � bo trudno
przecie¿, ¿eby w tak spersonalizowanym gatunku, jakim jest dziennik czy pamiêtnik
z podró¿y (pomijaj¹c urzêdowe relacje), autor schowa³ siê ca³kowicie za tworzon¹ przez
siebie opowie�ci¹. Cech¹ tej postaci jest jednak w³a�nie rezygnacja z �twórczo�ci�. Obser-
wator to ch³odny, zewnêtrzny, który nie os¹dza, lecz opisuje, nie wyja�nia, ale gromadzi,
zestawia i porównuje. Poszukiwanie tego, co malownicze (w rozumieniu: daj¹ce siê naryso-
waæ), odzwierciedla d¹¿no�æ do unaocznienia czytelnikowi faktów. Zarazem jednak porów-
nania konstruowane s¹ wedle pewnych pojêæ, wyobra¿eñ (�notions�), których zestaw zale-
¿y przecie¿ od poznaj¹cego podmiotu. Tym, co interesuje Potockiego w poznawanych spo-
³eczno�ciach, jest �w³adza, religia, jêzyk, ubiór, siedliska, obyczaje, seksualno�æ, charakter
i fizjonomia�. Te punkty odniesienia s³u¿¹ do porównañ w wymiarze tak synchronicznym,
jak i diachronicznym. Potocki �potrafi skonfrontowaæ dom marokañski z domem holender-
skim� (s. 118), ale i zestawia to, co widzi, z tym, co przeczyta³ u staro¿ytnych historyków.
Sposób postrzegania, który mimo chêci jest arbitralny i ujawnia perspektywê podmiotow¹
(�oko, które wie i które decyduje, oko, które rz¹dzi� � tê formu³ê Michela Foucaulta cytuje
Triaire na s. 118), zdeterminowany zosta³ przez lektury. �To jest oko, które, nim zaczê³o
patrzeæ, przeczyta³o zarówno Homera, jak i Ksiêgê tysi¹ca i jednej nocy� (s. 119). Potocki,
podobnie jak w pracach historycznych, jest przede wszystkim �cz³owiekiem ksi¹¿kowym�.
Takie zaprogramowane déjà-vu / déjà-lu znamy doskonale: homo legens po Pradze spaceruje
�ladami Szwejka, a w weneckich calle nas³uchuje echa kroków Casanovy. Potocki przez
stepy Astrachania podró¿uje z Herodotem � nie on ostatni, jak wiemy (oto jeszcze jeden
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drobny przyczynek do rozwa¿añ o intertekstualnych uwik³aniach dzie³a Potockiego � po-
przez stulecia, dziêki Herodotowi, hrabia podaje rêkê wspó³czesnemu podró¿nikowi i repor-
terowi).

Skupienie uwagi na tym, co dyktuje zestaw notions, to jedyny (ale bardzo swoisty, bo
nie za³o¿ony �wiadomie) system, jakiemu podporz¹dkowany jest styl poznawania rzeczywi-
sto�ci przez Potockiego. Wyrazem niechêci do wszystko porz¹dkuj¹cych i wyja�niaj¹cych
schematów jest podkre�lanie sprzeczno�ci i poprzestawanie na opisie. Ta wstrzemiê�liwo�æ
i samoograniczenie, postawa �przypatruj¹cego siê� jedynie, budzi niemal ¿al Triaire�a. Za-
znacza on, ¿e przy ca³ej otwarto�ci na obce kultury Potocki �nie potrafi³ [...] zrozumieæ
napotykanych cywilizacji� (s. 116). Czy jednak rzeczywi�cie takim zrozumieniem i �wnik-
niêciem w przestrzeñ antropologiczn¹� by³oby wypowiedzenie przez hrabiego s³ów potêpie-
nia okrucieñstw cesarza Maroka? Na ile ma sens ingerencja (w tym wypadku zreszt¹ tylko
w postaci wyrazu emocji) w obszar jednej kultury � w imiê pojêæ zrodzonych w innym krêgu
cywilizacyjnym? ¯eby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba by³oby rozstrzygn¹æ kilka funda-
mentalnych sporów filozoficznych i etycznych, których nierozwi¹zywalno�æ po dzieñ dzi-
siejszy stwarza problemy na styku ró¿nych modeli cywilizacji, co potwierdzaj¹ codzienne
doniesienia mediów.

Odpowiednikiem autorskiej wstrzemiê�liwo�ci Potockiego jako historyka i podró¿ni-
ka staje siê kreacja autora w Rêkopisie, któr¹ Rosset odtwarza w rozdziale Autor i jego
maski. Bycie autorem (narratorem, nadawc¹) podlega w powie�ci nieustannemu kwe-
stionowaniu, ³¹cznie z relatywizacj¹ g³ównego narratora, czyli Alfonsa. Sam autor jawi siê
wiêc jako �wielki aran¿er�, kolekcjoner, który �nie ma nic z demiurga� (s. 179).

W taki sposób nieuchronnie doszli�my w tym z konieczno�ci pobie¿nym przegl¹dzie
do studiów po�wiêconych powie�ci Potockiego, wype³niaj¹cych niemal po³owê ksi¹¿ki.
To zreszt¹ tylko jedna z mo¿liwych dróg, ka¿dy bowiem z wcze�niejszych rozdzia³ów
(tak¿e Teatr Jana Potockiego) za bezwzglêdny punkt odniesienia ma Arcyksiêgê � tous les
chemins mènent à �Manuscrit�. W ujêciu Rosseta i Triaire�a Rêkopis zdaje siê byæ czasa-
mi ostatecznym rozwi¹zaniem, podsumowaniem, czasami za� amplifikacj¹ problemów
dostrzegalnych w innych dzie³ach Potockiego i w jego biografii.

Specjalnie do polskiego wydania ksi¹¿ki dopisany zosta³ (po polsku! � podobnie jak
wstêp) przez François Rosseta rozdzia³ pod zrêcznie wystylizowanym tytu³em: Nowa wia-
domo�æ o genezie i prawdziwym kszta³cie �Rêkopisu znalezionego w Saragossie�. Musia³ on
siê pojawiæ wobec wspomnianego ju¿ opó�nienia polskiej edycji tego zbioru studiów wzglê-
dem francuskiej. Sfinalizowane w owym czasie wydanie krytyczne wnios³o zupe³nie now¹
jako�æ do stanu badañ nad arcydzie³em Potockiego. Rosset referuje pokrótce proces poszuki-
wañ w³a�ciwej podstawy tekstowej, której pe³n¹ dokumentacjê odnale�æ mo¿na w sporz¹-
dzonej przez obu badaczy edycji (Rêkopis znajduje siê w jej tomie 4, w czê�ciach 1 i 2).

Jak wiadomo, za ¿ycia Potockiego ukaza³y siê drukiem tylko fragmenty powie�ci, przy
czym w przypadku edycji paryskich trudno mówiæ o wydaniach oryginalnych (w znaczeniu
przyjêtym w edytorstwie naukowym), skoro nie ma pewno�ci, czy autor sprawowa³ nad nimi
pe³n¹ kontrolê. Prócz nich mamy mniej lub bardziej fragmentaryczne rêkopisy (autografy
lub kopie). Odnajdywane w ci¹gu wielu lat przez ró¿nych badaczy (m.in. M. E. ¯ó³towsk¹,
J. R. Dahana), uzupe³nione odkryciami w archiwach poznañskich (w czym, jak pisze Rosset,
pomog³o szczê�cie, pozwalaj¹c wydobyæ to, co �drzema³o spokojnie pod ochron¹ niedo-
k³adnego inwentarza�, s. 161), z³o¿y³y siê w koñcu, wraz z drukami, na 22 �ród³a powie�ci,
które pos³u¿y³y do odtworzenia dwóch wersji dzie³a nazwanych przez Rosseta i Triaire�a
�wersj¹ z roku 1804 i 1810�. W takiej w³a�nie, podwójnej postaci Rêkopis po raz pierwszy
ujrza³ �wiat³o dzienne we wzmiankowanej edycji.

Z filologicznego punktu widzenia jest to niew¹tpliwie wydarzenie prze³omowe w dzie-
jach opus vitae hrabiego. Ostatecznie (?) bowiem k³adzie kres przekonaniu ¿ywionemu
dawniej przez niektórych badaczy, ¿e istnia³a jaka� integralna wersja Rêkopisu wykorzy-
stana przez Chojeckiego do stworzenia polskiego przek³adu, poprawionego pó�niej przez
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Kukulskiego na podstawie dostêpnych mu materia³ów archiwalnych � wersja, która mia-
³aby jeszcze w XIX wieku zagin¹æ. Jak wiadomo, polskie wydanie Chojeckiego�Kukul-
skiego by³o przez wiele lat jedyn¹ propozycj¹ ogarniêcia ca³o�ci arcydzie³a Potockiego.
Roger Caillois udostêpni³ czytelnikom francuskim jedynie fragmenty tekstu oryginalnego,
a pierwsze pe³ne wydanie francuskie ukaza³o siê dopiero w 1989 roku i by³o przedsiêwziê-
ciem nie tylko z filologicznego punktu widzenia w¹tpliwym 4. René Radrizzani wykorzy-
sta³ bowiem do uzupe³nienia luk w tek�cie oryginalnym przet³umaczone na francuski frag-
menty polskiej edycji Chojeckiego�Kukulskiego (czy mo¿e jej niemieckiego przek³adu).
Takie �zwrotne� t³umaczenie samo w sobie jest przedsiêwziêciem naukowo ryzykownym,
ale w �wietle ustaleñ Rosseta i Triaire�a traci jakikolwiek sens. Wynika z nich bowiem, ¿e nie
by³o integralnej podstawy tekstowej dla przek³adu Chojeckiego, a t³umacz i edytor w jednej
osobie dokona³ kompilacji obu wersji z w³asnymi uzupe³nieniami, uzyskuj¹c w efekcie ma-
giczn¹ liczbê 66 dni zamiast 61, która jest wed³ug Triaire�a i Rosseta jedynie w³a�ciwa.

Prze³omowy charakter podjêtej przez obu badaczy decyzji edytorskiej polega przede
wszystkim na równoprawnym potraktowaniu obu daj¹cych siê odtworzyæ wersji powie�ci.
Ta z roku 1810 ma wed³ug nich inny kszta³t nie (lub mo¿e: nie przede wszystkim) ze wzglê-
dów cenzuralnych (jak sugerowa³a np. ¯ó³towska w przywo³anej tu ju¿ recenzji
w paryskiej �Kulturze�), a wiêc nie jest tylko versio castrata, któr¹ nale¿y co najwy¿ej odno-
towaæ w aparacie krytycznym, ale powsta³a w wyniku zmiany autorskiej koncepcji. To jed-
nak wcale nie musi oznaczaæ anulowania wersji wcze�niejszej. Wed³ug Rosseta Potocki móg³
równie dobrze chcieæ �zmierzyæ siê z jednym i z drugim modelem, poddaj¹c siê ju¿ jako
pisarz, tzn. w dziedzinie estetyki, temu relatywizmowi, którego Rêkopis znaleziony w Sara-
gossie jest arcybogatym i wielostronnym �wiadectwem�. Wskazuj¹c na wszechobecno�æ
�re¿imu binarnego� w fabule, badacz konkluduje: �Wszystko w tej powie�ci wydaje siê
jednocze�nie lub alternatywnie tym i tamtym, jednym i drugim. Wobec tego dlaczego Rêko-
pis znaleziony w Saragossie nie mia³by byæ zarówno tym z 1804 r., jak i tym z 1810?�
(s. 167). Odpowiedzi¹ edytorów na to pytanie jest decyzja o równoprawnym potraktowaniu
obu wersji.

Takie postawienie sprawy powoduje, ¿e mimo filologicznej operacji rozdzielenia zro-
�niêtych dot¹d z sob¹ braterskich organizmów nie ulega uniewa¿nieniu wiêkszo�æ dotych-
czasowych interpretacji dzie³a, poza np. oczywist¹ konieczno�ci¹ rezygnacji z dociekañ nad
symbolicznym znaczeniem liczby 66. Wiele innych, dotycz¹cych w¹tków, które wypad³y
z wersji drugiej (np. historia ̄ yda Wiecznego Tu³acza) lub uleg³y przekszta³ceniu, pozostaje
nadal w mocy, ale tylko w odniesieniu do jednego z wariantów. U�wiadomienie sobie tej
sytuacji pozwala Rossetowi na optymistyczne stwierdzenie: �pole interpretacji nie zosta³o
przemieszczone, tylko rozszerzone. Nie mamy przecie¿ teraz do czynienia z inn¹ powie�ci¹,
lecz z dzie³em, które okazuje siê jeszcze obszerniejsze, bogatsze i bardziej inspiruj¹ce ni¿
by³o dotychczas� (s. 167).

Nastêpuj¹ce dalej rozdzia³y s¹ najlepszym dowodem przyjêtego za³o¿enia. Zawieraj¹
bowiem ustalenia, których nie zmieni³o filologiczne rozró¿nienie wariantów powie�ci, a cza-
sem nawet po�rednio potwierdzaj¹ s³uszno�æ edytorskich decyzji i ich uzasadnieñ, jak wspo-
mniany ju¿ szkic Autor i jego maski, w którym odnajdujemy wiele argumentów na rzecz tezy
o relatywizmie jako o dominuj¹cym aspekcie organizacji powie�ciowego �wiata.

Rozdzia³y czê�ci po�wiêconej Rêkopisowi uk³adaj¹ siê w pewien ci¹g � od spraw
podstawowych, takich jak geneza, autor, tytu³, przez zagadnienia szczegó³owe (techniki
narracyjne, przestrzeñ w powie�ci, fantastyka, efekty komiczne, w¹tki masoñskie) a¿ po
zwi¹zki arcypowie�ci Potockiego z innymi tekstami kultury, czyli szeroko rozumian¹ in-
tertekstualno�æ. Znowu jednak pomiêdzy poszczególnymi szkicami odnale�æ mo¿na roz-
liczne powi¹zania polegaj¹ce na relacji wzajemnego dope³niania siê i obja�niania, czemu
sprzyja wielowymiarowy charakter owych tekstów. Rozwa¿ania o uwerturach narracyj-

4 Zob. np. M. E. ¯ ó ³ t o w s k a, Rêkopis znaleziony w tezie. �Kultura� (Pary¿) 1989, nr 11.
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nych nie dotycz¹ przecie¿ wy³¹cznie techniki powie�ciowej, a z drugiej strony � sprawa
ewentualnej przynale¿no�ci Potockiego do masonerii (Jan Potocki wolnomularzem?) czy
w ka¿dym razie znajomo�ci jej zasad ma znaczenie nie tylko dla rozumienia filozoficz-
nych konotacji jego dzie³a.

Arcyciekawy tekst Rosseta Dlaczego Saragossa? po�wiêcony wyja�nieniu formu³y ty-
tu³u zawiera np. spostrze¿enia dotycz¹ce zarówno powie�ciowej geografii (który to w¹tek
rozwija Triaire w rozdziale: Ze szczytu piramidy. O geografii w �Rêkopisie znalezionym
w Saragossie�), jak i jej intertekstualnych zwi¹zków z przestrzeni¹ w Don Kichocie. Kon-
statowane od zawsze podobieñstwa miêdzy arcydzie³ami polskiego hrabiego i najwybitniej-
szego pisarza hiszpañskiego znajduj¹ tutaj obszerne potwierdzenie nie tylko w zestawionym
w postaci aneksu zbiorze prawdopodobnych odwo³añ, ale przede wszystkim w opatrzonych
dowcipnym mianem �tekstomancji� poszukiwaniach �tropów Saragossy�, które prowadz¹
do ujawnienia g³êbszych zwi¹zków miêdzy Sierra Morena Cervantesa i Potockiego, a zw³asz-
cza miêdzy ich �Saragossami�. To w³a�nie w samym sercu Sierra Morena Don Kichot mówi
Sancho Pansie o zaczarowanej rzeczywisto�ci, Saragossa za� jest miejscem, do którego Don
Kichot w drugiej czê�ci dzie³a d¹¿y, ale w koñcu decyduje, ¿e �noga jego tam nigdy nie
postanie�, by w ten sposób udowodniæ oszczerstwa fa³szywej kontynuacji jego przygód,
przypisuj¹cej mu pora¿kê w turnieju w tym mie�cie. Tocz¹ca siê w drodze do miasta dysku-
sja bohaterów Cervantesa o autentyczno�ci i fa³szu literatury sprawia, ¿e Saragossa staje siê
miejscem �abstrakcyjnym (gdy¿ nie osi¹gniêtym)�; w jego okolicach �sama literatura stawia
sobie pytania o status elementów, które j¹ tworz¹�. Tego rodzaju ustalenia � a jest ich wiêcej
� potrzebne s¹ o tyle, ¿e sytuacja napoleoñskiego oblê¿enia Saragossy jest wtórna wobec
innych �tropów� tego miasta w ksi¹¿ce, Potocki bowiem ju¿ w 1805 roku wybra³ je jako
miejsce �depozytu dla swojego znalezionego rêkopisu� (s. 189). Zreszt¹ kwesti¹ nie-
rozstrzygniêt¹ pozostaje autorstwo Przedmowy, w której w¹tek napoleoñski przywo³ano.
Rosset w swej �tekstomanckiej� wêdrówce w przestrzeni powie�ci odnajduje tak wiele tro-
pów, ¿e problem ten przestaje byæ istotny. Rêkopis musia³ zostaæ znaleziony w Saragossie.

Sierra Morena za�, prócz zwi¹zków z dzie³em Cervantesa, kryje w sobie inne jeszcze
sensy, multyplikuj¹ce znaczenie powie�ciowej geografii (rozdzia³: Ze szczytu piramidy.
O geografii w �Rêkopisie znalezionym w Saragossie�). Wêdrówka i postoje bohaterów
w tej przestrzeni ³¹cz¹ siê bowiem nierozerwalnie z opowiadaniem historii, te za� powodu-
j¹, ¿e niewielki stosunkowo obszar wch³ania niejako � zauwa¿a Triaire � ca³y �wiat �ród-
ziemnomorski z otwarciem na Nowy �wiat i Daleki Wschód. To wszechogarnianie doty-
czy nie tylko przestrzeni, ale i czasu, prawie ca³ego cyklu rozwojowego cywilizacji. Rodzi
siê wiêc pytanie, �czy Rêkopis nie by³ ostatni¹ prób¹ ogarniêcia ca³o�ci po klêsce, jak¹
ponios³y naukowe prace Potockiego� (s. 220). Oto jak szczegó³owe, wydawa³oby siê, za-
gadnienie powie�ciowej geografii otwiera znowu perspektywy niezwykle szerokie, nie
tylko na naukowy, ale i na podró¿niczy dorobek pisarza.

Stosunkowo najobszerniej potraktowane zosta³y dwa aspekty opus magnum hrabiego,
oba niezwykle wa¿ne z dwóch zupe³nie odmiennych powodów. Pierwszy, bo ma³o dot¹d
dostrzegany (Efekty komiczne w �Rêkopisie znalezionym w Saragossie�), drugi, bo do-
strze¿ony bardzo wcze�nie i wywo³uj¹cy sporo nieporozumieñ (Powie�æ fantastyczna?;
Révéroni Saint-Cyr, Cazotte, Potocki: trzy odmiany powie�ciowego strachu). Triaire po-
stara³ siê rozpoznaæ i uporz¹dkowaæ techniki s³u¿¹ce wywo³aniu efektu komicznego. Zgod-
nie z jego propozycj¹ efekt ten wystêpuje w powie�ci na trzech poziomach: �na poziomie
s³owa za spraw¹ retoryki, na poziomie stwierdzeñ za spraw¹ absurdalno�ci [�], na pozio-
mie zdania za spraw¹ akcji� (s. 225). W ka¿dej z tych grup wyró¿niæ mo¿na rozmaite
techniki, przy czym szczytowe osi¹gniêcia komizmu polegaj¹ (jak nocna przygoda Soare-
za i kawalera Toledo) na po³¹czeniu wielu chwytów. Rozprawa Triaire�a zw³aszcza dla
polskiego czytelnika jest istotna równie¿ w tym znaczeniu, ¿e przywraca komiczn¹ si³ê
niektórym wyra¿eniom i powiedzeniom, pominiêtym b¹d� oddanym nietrafnie w przek³a-
dzie Chojeckiego�Kukulskiego. Szkoda tylko, ¿e zamieszczona jako dodatek szarada, u³o-
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¿ona przez Potockiego w czasie pisania powie�ci, nie zosta³a przedstawiona w oryginale;
czytelnik musi j¹ sobie �zwrotnie� (niczym Radrizzani fragmenty Rêkopisu) t³umaczyæ
podczas lektury na francuski, by zrozumieæ dowcip.

Kwestia fantastyki (zw³aszcza fantastyki grozy) w dziele Potockiego budzi³a zaintere-
sowanie czytelników od czasu, gdy pierwsze jego fragmenty pojawi³y siê w obiegu rêko-
pi�miennym, a potem w druku. Równie¿ ten aspekt powie�ci przyci¹ga³ szczególn¹ uwagê
plagiatorów. Fragmentaryczne wydanie Rogera Caillois w 1958 roku utrwali³o wyobra¿enie
o Rêkopisie jako o powie�ci gotyckiej. Rosset, od dawna zwalczaj¹cy to przekonanie 5, po-
wraca do problemu w dwóch rozdzia³ach prezentowanej ksi¹¿ki. Poszerza zakres przywo³y-
wanej wcze�niej argumentacji, zbieraj¹c wszelkie dowody na to, ¿e fantastyka w utworze
Potockiego ma zupe³nie inne znaczenie, gdy rozpatrujemy j¹ w planie ca³o�ci dzie³a, ni¿ gdy
czytamy tylko poszczególne historie. Widaæ wtedy wyra�nie np. przerywanie w¹tków fanta-
stycznych przez dyskurs o charakterze analitycznym, przemieszanie i zrównanie fantastyki
z innymi modelami gatunkowymi wystêpuj¹cymi w powie�ci czy wskazywanie na �ksi¹¿-
kowo�æ� niektórych historii. Wszystko to przyczynia siê do os³abienia napiêcia, a zatem ni-
weluje istotny efekt literackiej fantastyki grozy. W niektórych przypadkach wskazuje Rosset
na wrêcz parodystyczne potraktowanie tych motywów, polegaj¹ce g³ównie na nadmiernym
spiêtrzeniu chwytów i rekwizytów pochodz¹cych �z zasobów tandety czy z repertuaru karna-
wa³owej rupieciarni� (s. 248). Ujawnienie Alfonsowi w finale, ¿e mia³ do czynienia z insce-
nizacj¹, podobnie jak wcze�niejsze epizody odkrywaj¹ce drug¹ stronê zdarzeñ (przygoda
kawalera Toledo), nie mo¿e pozostawiaæ ju¿ ¿adnych w¹tpliwo�ci. Rodzi siê wiêc pytanie
o przyczynê takiego nasycenia opowie�ci fantastyk¹. Wed³ug przekonuj¹cej formu³y Rosse-
ta jest to �zabieg formalny polegaj¹cy na wytwarzaniu fa³szywych obrazów, na obna¿aniu
fa³szu, a ponadto na ujawnianiu metody tego procederu. Owe obrazy to nie tylko cia³a, prze-
brane postaci lub kuk³y wisielców, lecz równie¿ formy przetworzone przez tradycjê literack¹
w konwencje� (s. 251). Czytelnik, jak Alfons van Worden, mo¿e nauczyæ siê relatywizowaæ
to, co jest mu podawane do wierzenia. Pos³ugiwanie siê przez Potockiego fantastyk¹ ma
wiêc wyra�ny wymiar epistemologiczny. Ma jednak równie¿ charakter swoi�cie autotema-
tyczny, rozwa¿ania na temat funkcji strachu w powie�ci prowadz¹ bowiem w koñcu do po-
stawienia pytania: �na czym wspiera siê fikcja, czy te¿ � do czego nas odsy³a?� Wed³ug
Rosseta, w przeciwieñstwie do Cazotte�a, który �przedstawia opowie�æ jako fa³szyw¹ u³udê,
rodzaj c i ¹ g ³ e j  m e t a f o r y  przedstawiaj¹cej niedotykalny, lecz realny wymiar rzeczy-
wisto�ci�, Potocki, który �budowa³ fikcje zrodzone z innych fikcji, zdaje siê [�] twierdziæ,
¿e, mówi¹c s³owami Northropa [w ksi¹¿ce b³êdnie: �Northorpa� � P. K.] Frye�a, »powie�ci
mo¿na pisaæ tylko na podstawie innych powie�ci«� (s. 267).

Podsumowaniem powracaj¹cego w ksi¹¿ce wielokrotnie zagadnienia intertekstualno-
�ci dzie³a Potockiego jest rozdzia³ ostatni: �Rêkopis znaleziony w Saragossie� � protokó³
intertekstualny. W rzeczywi�cie protokolarnym skrócie przedstawia on nieskoñczone
w gruncie rzeczy mo¿liwo�ci badawcze w tym zakresie. Rosset okre�la ten szkic jako
�uwagi dosyæ podobne do samego przedmiotu rozwa¿añ, w tym sensie, ¿e podlegaj¹c
sztywnej strukturze, zapraszaj¹ nas one, aby�my równolegle pod¹¿ali w wielu rozbie¿-
nych kierunkach, czasami nawet przeciwnych� (s. 279). S³owa te mo¿na równie dobrze
odnie�æ do ca³ej ksi¹¿ki dwóch badaczy. Tworz¹ one zreszt¹ klamrê w po³¹czeniu ze wstê-
pem, w którym Rosset tom Z Warszawy do Saragossy nazwa³ �vademecum w wêdrówce
prowadz¹cej od dotychczasowej wiedzy o Janie Potockim i jego dziele do nowego obszaru
odkryæ i badañ, otwartego po ukazaniu siê Dzie³ i biografii� (s. 8). Owo otwarcie stanowi
niezwykle optymistyczne przes³anie tej ksi¹¿ki.

Do niewielu zg³oszonych tu ju¿ uwag krytycznych chcia³bym na zakoñczenie dorzu-

5 Zob. np. F. R o s s e t, W muzeum gatunków literackich. Jana Potockiego: �Rêkopis znale-
ziony w Saragossie. �Pamiêtnik Literacki� 1985, z. 1.
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ciæ jeszcze � z recenzenckiego obowi¹zku � parê zupe³nie drobnych. Wydaje siê, ¿e na
s. 177 to nie �Alfons�, ale �Avadoro� �jest zarazem przed³u¿eniem i wzorcem van Worde-
na� � inaczej zdanie nie ma sensu. W przypisie 3 do s. 243 jako jeden z przyk³adów �anto-
logii opowie�ci lub nowel fantastycznych�, w których pomieszczono historie zaczerpniête
z Rêkopisu, figuruje dwutomowa antologia Jacqueline Hellegouarc�h (nie: �Hellegou-
arcq�, jak w przypisie i indeksie) Nouvelles françaises du XVIIIe siècle. Istotnie, je�li cho-
dzi o Potockiego, zamieszczono tu dwa pierwsze dni, podkre�laj¹c jednak we wstêpie
ró¿norodno�æ gatunkow¹ powie�ci, ca³a antologia za� nie ogranicza siê wcale do nowel
fantastycznych, przeciwnie � prezentuje najrozmaitsze.

S³owa uznania nale¿¹ siê niew¹tpliwie t³umaczce, Annie Wasilewskiej. Drobn¹ zu-
pe³nie pomy³k¹ jest niekonsekwencja w t³umaczeniu nazwiska Józefa Flawiusza na s. 132,
który w jednym wypadku pozosta³ z francuska �Josephem�, czy u¿ycie (s. 15) w odniesie-
niu do twórczo�ci teatralnej Potockiego sformu³owania: �jego niezbyt obfita kontrybucja
odznacza siê wielk¹ finezj¹�. Opowiada³bym siê raczej za �jego wk³adem�, �udzia³em�
czy po prostu �dorobkiem� � wyraz �kontrybucja� ma w jêzyku polskim bardziej zawê¿o-
ne znaczenie ni¿ we francuskim. Wszystko to, oczywi�cie, drobiazgi, podobnie jak pewna
liczba literówek, m.in. w imionach postaci (s. 264), czy innych b³êdów sk³adu (na s. 148�
149 czytamy np., ¿e warszawskie wydanie Parad z 1793 roku ozdobione by³o �elegancki-
mi mentacjami� � poniewa¿ drugi wyraz jest na nastêpnej stronicy, mo¿na siê domy�laæ,
¿e zgubi³ siê jego pocz¹tek i chodzi o �ornamentacje�).

Na zakoñczenie refleksja, któr¹ mo¿na by zatytu³owaæ: �Los filologa�. Czas poka¿e,
czy pierwsze krytyczne wydanie Rêkopisu znalezionego w Saragossie stanie siê editio defi-
nitiva, czy koncepcja dwóch wersji doczeka siê ostatecznej akceptacji. Pamiêtaæ trzeba, ¿e
oprócz Rosseta i Triaire�a tak¿e inni badacze sygnalizowali pracê nad tak¹ edycj¹, poza tym
zawsze istnieje mo¿liwo�æ odnalezienia nie znanych dot¹d dokumentów. Pewne jest nato-
miast, ¿e sporo czasu up³ynie, nim liczne grono wielbicieli arcypowie�ci Potockiego za-
akceptuje nowy kszta³t przedmiotu ich kultu (o ile w ogóle do tego dojdzie). Mamy bowiem
w tym wypadku do czynienia z dzie³em autentycznie �kultowym�, ze wszystkimi konse-
kwencjami takiego stanu rzeczy, dzie³em, które zyska³o ów szczególny status w wersji za-
proponowanej przez Chojeckiego i Kukulskiego. Wzglêdy filologicznej poprawno�ci nie s¹
w tym typie recepcji najwa¿niejsze. Nie ma, co prawda, obawy, by Dominique Triaire
i François Rosset znale�li siê w po³o¿eniu owego wiejskiego proboszcza, który za namow¹
konserwatora zabytków podda³ renowacji cudami s³yn¹cy obraz i wydoby³ spod warstwy
przemalowañ jego autentyczny wygl¹d. Sprawa omal nie zakoñczy³a siê schizm¹, parafianie
uznali bowiem, ¿e odebrano im Madonnê, któr¹ przecie¿ kochali w jej zniekszta³conej posta-
ci. Proboszcz poprosi³ biskupa o przeniesienie, by zapobiec gwa³towniejszym wyst¹pieniom,
a obraz i tak przesta³ s³yn¹æ cudami. W naszym wypadku publikacja �binarnej� wersji nie
jest krokiem tak radykalnym, stara � pojedyncza � pozostaje, a czytelnicy niekoniecznie
przejmuj¹ siê ustaleniami filologów. Trzeba siê wiêc liczyæ z tym, ¿e zamiast podwójnej
postaci arcypowie�ci, zgodnej, jak dowodz¹ Triaire i Rosset (s. 167), z wewnêtrznym �re¿i-
mem binarnym� dzie³a, d³ugo jeszcze bêdziemy mieli do czynienia raczej z jej troist¹ egzy-
stencj¹. Ten kolejny rozdzia³ dziejów Rêkopisu zapewne tak¿e kiedy� doczeka siê swego
badacza.

Pawe³ Kaczyñski
(Uniwersytet Wroc³awski �
University of Wroc³aw)

A b s t r a c t

A review of the book by François Rosset and Dominique Triaire on life and literary creative
activities of Jan Potocki � a Polish aristocrat and the author of outstanding literary works written
exclusively in French.


