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MARIA CIEŚLA

„RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE” ROZPISANY NA GŁOSY

Jana Potockiego można by bez wątpienia przyrów nać do człowieka 
stojącego na skrzyżowaniu — dwóch narodów, dwóch postaw, dwóch 
epok. Poważny uczony — autor „niepoważnej” powieści; piszący po fran
cusku — uważany za pisarza polskiego przez niektórych krytyków ; tw ór
ca powieści, do których przyznałby się po części tak wiek XVIII jak  i ro
m antyzm.

Nic więc dziwnego, że jego najsłynniejsze dzieło, Rękopis znaleziony  
w  Saragossie, jest punktem  przecięcia się najróżniejszych tendencji este
tycznych i literackich epoki.

K rytycy nieraz wskazywali na wieloaspektowy charakter powieści 
Potockiego, rozpatrując ją jednak najczęściej w kategoriach wpływów 
i rozważając jej wymowę filozoficzną h I tak — doszukiwano się pew
nych pokrew ieństw  treściowych bądź zapożyczeń całych motywów fabu
larnych od takich pisarzy, jak  Cazotte, Radcliffe, Beckford, Lesage; jako 
jej wzory kompozycyjne wskazywano baśnie tysiąca i jednej nocy, 
współczesne „powieści wschodnie” czy wreszcie Przypadki Idziego Blasa 
Lesage’a. Nie zwrócono natom iast uwagi na częste występowanie analo
gicznych zjawisk w innych utworach współczesnych, np. w powieściach 
sentym entalnych.

Nikt nie pokusił się również o zbadanie, w jaki sposób różne elem enty 
Rękopisu  zostały ze sobą splecione, czy choćby — co to są za elementy.

Utwór ten  przeważnie traktow ano jako powieść fantastyczną, a przy
najm niej wspominano o jego fantastycznym  charakterze. Określić w przy
bliżeniu rodzaj tej fantastyki usiłował Roger Caillois, którego zagadnienie 
to interesuje zresztą w sposób ogólniejszy. Nazywając Rękopis pierwszą 
nowoczesną powieścią fantastyczną, stwierdził:

1 Zob. om ów ienie stanu  badań przez M. Ż u r o w s k i e g o  (A rty zm  i sens „R ę
kopisu  znalezionego w  Saragossie” <I>. „Przegląd H um anistyczny” 1972, nr 6), obej
m ujące rów nież nie publikowane jeszcze m ateriały poświęconej Potockiem u sesji 
z kw ietn ia 1972.



Identyczne pow tarzanie się tego sam ego w ydarzenia w  nieodwracalnym  
czasie ludzkim  stanow i jeden z chw ytów  dość częstych w  literaturze fanta
stycznej ; nie znam  jednak rów nie śm iałych, celow ych i system atycznych po
łączeń dwóch biegunów  N iepodobieństw a — absolutnej niezw ykłości i pow tarza
nia się tego, co par excellence  n iepow tarzalne2.

A jednak i Caillois wyznał, iż tajem nicą dla niego pozostaje, dlaczego 
Potocki rozpoczął swą powieść „od zjaw  i duchów”. Spróbujm y więc 
przyjrzeć się na początek fantastyce wielkiego uczonego racjonalisty  — 
tw órcy pierwszej w ielkiej powieści fantastycznej.

Elem enty fantastyczne w ystępują na wszystkich planach, na wszyst
kich poziomach, na których toczy się akcja utworu. Wiąże się to z jednej 
strony ze szkatułkow ą budową powieści, z drugiej zaś — z charakterem  
świata przedstawionego, ujętego bądź jako świat w ydarzeń rzeczywistych 
w  płaszczyźnie losów głównego bohatera, bądź jako św iat w ydarzeń rze
czywistych, lecz opowiedzianych (lub tylko wspomnianych) przez jednego 
z bohaterów pobocznych, bądź wreszcie jako św iat w ydarzeń opisanych 
w  dziełach, na które powołuje się n a rra to r powieści. P lany  te omówimy 
rozdzielnie, gdyż każdy z nich w prowadza nieco inny  w szczegółach ro 
dzaj fantastyki.

Pierwszy, podstawowy plan fabu larny  utw oru stanowią przygody 
Alfonsa van W orden, kapitana gwardii walońskiej, wysłanego w r. 1739 
przez króla Filipa V do M adrytu. Honor nakazał bohaterowi udać się 
tam  najkrótszą drogą, przez S ierra Morena, mimo niebezpieczeństw, k tó 
re  się z tym  wiązały; spędził parę miesięcy w górach, w strzym yw any 
w  podróży przez różne niezw ykłe w ydarzenia, wreszcie dotarł na miejsce 
przeznaczenia świadom y zupełnie „zorganizowanego” charak teru  nie
zwykłych przygód i celu, jaki przyświecał ich sprawcom.

Zaraz na wstępie au tor (nie można tu  używać term inu  „n arra to r” ze 
względu na skomplikowany i w ielotorowy przebieg n a r ra c ji3) zapowiada 
niezwykłość okolicy, w k tó rą  wprowadza swego bohatera (jego ustam i 
w  „naiw ny” sposób pow tarzając relacje o dziwnych wydarzeniach, w któ
rych prawdziwość tenże bohater zresztą — nie wierzy!). Zabieg ten, ce
lowy ze względu na fabułę jak  i na bohatera (narzuca m u określone tłu 
maczenie przyszłych wydarzeń), celowy jest również ze względu na 
odbiorcę; mimo braku zaskoczenia w yw ołuje silne napięcie, poprzez na
rzucenie również i odbiorcy wrażenia niezwykłego charakteru  pewnych 
w ydarzeń (jak np. zniknięcie służących) 4.

2 R. C a i l l o i s ,  O dpow iedzia ln ość i s ty l. P rzełożył J. B ł o ń s k i  i in. W ar
szaw a 1967, s. 92.

3 Z agadnienie narratora i narracji w  R ękopisie  w ym aga odrębnego studium .
4 Podobną technikę „zapow iedzi” znajdziem y rów nież w  innych w spółczesnych  

pow ieściach fantastycznych, jak D iabeł zakochany  Cazotte’a lub D iabeł k u law y  Le-



Do przestróg, których przed podróżą udziela Alfonsowi służący, 
a które w ydają się zrazu słuszne, dochodzi wspomnienie opowieści o po
wieszonych braciach-rozbójnikach, których trupy  na szubienicy m ija bo
hater w drodze, a także ostrzegawczy napis na opuszczonej gospodzie, 
mającej połączenia z tajem niczym i podziemiami.

Motyw szubienicy, jak  zauważył Leszek Kukulski, został już wcześ
niej użyty (wraz z motywem przymusowego powrotu) w Kubusiu fa ta
lis cie, m otyw  lochów, zamieszkałych przez zorganizowaną grupę, w P rzy
padkach Idziego Blasa (К 766 5). Należy jednak podkreślić, iż rola m otywu 
szubienicy (tożsamego pod względem budowy) w wym ienionych utw o
rach jest zasadniczo różna; u Diderota stanowi on elem ent hum ory
styczny, u Potockiego — fantastyczny (Kukulski upatru je  tu  przykład 
zdolności Potockiego do „genialnego przetworzenia motywów”).

O ile w w ypadku m otywu szubienicy można by się zgodzić z sugestią 
zapożyczenia i przetworzenia motywu, o tyle w wypadku m otyw u lo
chów, podziemi w arto pamiętać, iż należał on wówczas (jak i później, 
w okresie romantyzm u) do ulubionego sztafażu powieści gotyckich, któ
rych akcja niejednokrotnie rozgrywała się wyłącznie w takiej scenerii6 
(zob. Le tombeau A. Radcliffe). Przejawiło się to również w okresowej 
modzie na ty tu ły  powieści z początków w. XIX — Cavern of [...].

Przygotowawszy tak  właśnie sytuację, wprowadza Potocki na scenę 
bohaterki pierwszej „fantastycznej przygody” Alfonsa — siostry Eminę 
i Zibeldę. W prowadza je używając całego aparatu  baśniowych niesamo- 
witości. A więc: nieoczekiwany dźwięk dzwonu, bijącego godzinę dw una
stą, pojawienie się M urzynki; zaproszenie na ucztę, której niezwykły 
przepych kontrastu je z opuszczeniem gospody; dziwny i podniecający 
taniec dziewcząt; ich lęk przed relikwiam i i wzmiankami o religii; napój 
o tajem niczym  działaniu; pianie koguta, przerywające opowieść sióstr. 
Wreszcie one same, niezwykle odziane, o kontrastow ych jak w baśniach

sage’a, bądź w  postaci dyskusji na tem aty dotyczące zaśw iatów, jaką prowadzą 
sceptycznie nastaw ieni bohaterowie, bądź w  postaci wróżb, przepowiedni, proro
czych snów  (np. w  M nichu  Lewisa). „Niespodziewane w targnięcie” niezw ykłego, 
o czym  pisał C a i l l o i s  (op. cit., zob. też D efinicja fan tastyk i. Przełożył J. L i- 
s o w s k i .  „Twórczość” 1058, nr 1Ό), to  zdobycz fantastyki późniejszej.

5 W skazana w  naw iasie stronica odnosi się do wyd. : J. P o t o c k i ,  R ękopis 
znalezion y w  Saragossie. Tekst przygotował, posłowiem  i przypisam i opatrzył L. К  u- 
k u l s k i .  W arszawa 1965. Kierując do tekstu edytora, um ieszczam y przed liczbą 
skrót: K, w  odróżnieniu od lokalizacji cytatów  z samego utworu, które otrzymują 
przed liczbą: s.

6 P ew ne elem enty bądź cechy pow ieści Potockiego mają charakter am biwa
lentny, przynależą tak do fantastyki sensu stricto , jak i do tego, co z niej za
czerpnął gotycyzm  (zob. M. J a n i o n ,  R om antyzm , rew olucja, m arksizm . Gdańsk 
1972, cz. 4).



typach urody, wciągające bohatera do wspólnego łoża, by obudził się rano 
u stóp szubienicy Los Hermanos.

Marny tu  do czynienia oczywiście z prastarym  i na różne sposoby 
użytkow anym  m otyw em  przem iany kobiety w szatana (czasem przybie
rającego postać odrażających zw łok7) w momencie zbliżenia z mężczyzną. 
Potocki wykorzysta ów m otyw raz jeszcze — w historii O rlandyny8.

M otyw przybrania przez szatana postaci kobiety w ystępuje często 
również w formie bardziej skomplikowanej ; kobieta bowiem — aby uśpić 
czujność i łatw iej opętać ofiarę — byw a równocześnie m łodym  chłopcem 
(np. B iondetto-B iondetta z Diabła zakochanego Cazotte’a, Rosario-M atyl- 
da z Mnicha  Lewisa, Firouz-Firouzka z Vatheka  Beckforda); niekiedy 
uwodzony mężczyzna zdaje sobie spraw ę z dwoistości kochanki. Podobny 
m otyw w ystępuje i u Potockiego — Emina i Zibelda opowiadają Alfon
sowi, jak  w skutek surowego wychowania i nieznajomości mężczyzn 
wzięły na siebie rolę kochanków, „podzieliły się rolam i”. Należałoby tu 
taj (a przykładów  można w powieści znaleźć bez liku) zwrócić uwagę 
na perw ersy jny  charakter erotyzm u Potockiego, przywodzący na myśl 
opowiadania Sade’a 9.

D ruga noc spędzona z „kuzynkam i” (w grocie, k tó ra  staje się gospo
dą) — kończy się dla Alfonsa również pod szubienicą; szyję oplata mu 
powróz, w  k tó ry  przem ieniła się plecionka z włosów, włożona mu na 
szyję w  miejsce szkaplerza z relikwiam i. Z niezw ykłym  wyczuciem Po
tocki nie wprowadza głównego bohatera już po raz trzeci w tę  samą sy
tuację — odtąd inni bohaterowie będą się w niej znajdować, by potw ier
dzić Alfonsowi praw dę jego przeżyć. A więc: kabalista, usiłujący wejść 
w kontakt z dwiema córkam i Salomona i „zwiedziony” przez złe duchy; 
Rebeka, k tóra popełniła błąd w naukach kabalistycznych, próbując ich 
mocą przywołać „boskie bliźnięta” ; Velasquez, gdy odurzony alikantem  
spędził noc w gospodzie ze swą ciotką i jej powiernicą; Paszeko, gdy 
znalazł się w  podobnej sytuacji ze swą macochą i jej siostrą. Nakładają 
się tu  dwa elem enty, dwa chwyty: skojarzenie eros i thanatos oraz per
w ersyjna „miłość we tró jk ę”.

7 Zob. J. K r z y ż a n o w s k i ,  Paralele. W arszawa 1Θ61, rozdz. D ziew ica-trup . 
T en stary m otyw  pojaw ił się  jako ulubiony chw yt tak  u Sade’a, jak i w  pow ieści 
gotyckiej w  ogóle (zob. J a n i o n ,  loc. cit.).

8 W ykorzystał go rów nież Cazotte w  H istorii A lw ara , kaw alera  de la Jacquière  
(!), w  której uw iedziona dziew czyna okazuje się trupem  w  stan ie  rozkładu.

9 Zob. J a n i o n ,  op. cit., s. 380: „Praż, Todorov, inni badacze w ym ien iają  bez
lik  »transform acji pożądania«, w  jakich sipecjalizuje się zw łaszcza tzw . literatura  
fantastyczna (kazirodztwo, hom oseksualizm , m iłość „w e trójkę” — w szystko to  zresz
tą w  rozm aitych, czasem  bardzo skom plikow anych w ariantach stanow i podstawę 
tak opow ieści głów nej, jak i opow ieści pobocznych R ękopisu  znalezionego w  Sara
gossie·, oczyw iście jeszcze sadyzm )”.



Powtarzalność podobnej sytuacji ma przekonać bohatera o tym, że 
jego przygoda była również prawdziwa, a więc przestraszyć go, lub ra 
czej sprawdzić, czy się nie zlęknie. Jak  już mówiliśmy, powtarzalność 
tę uznał Caillois za jedną z najosobliwszych cech fantastyki rom ansu 
Potockiego 10, podkreślił też dobitnie rangę artystyczną sposobu zastoso
wania tego chwytu, jakby k lam rą spinającego całość obszernego dzieła.

Miejscem, w którym  rozpoczynają się dziwne przygody Alfonsa, jest, 
jak  wiemy, opuszczona gospoda Venta Quemada. Niesamowitość tego 
miejsca, określona zaraz na wstępie ostrzegawczym napisem, potw ier
dzana jest ciągle przez to, iż wszystkie wyżej wymienione przygody spo
tykają  bohaterów w tym  właśnie miejscu. Przew ija się więc gospoda 
przez akcję w ydarzeń jako miejsce groźne i niesamowite, tym  bardziej 
iż, pozornie, mogące ulegać przemianom: porzucone w rozpadlinie skały 
relikwie znajduje Alfons w  szparze podłogi gospody.

Gospoda czy oberża to (obok grot i lochów) jedno z częstszych miejsc 
wydarzeń niezwykłych, czasem zgoła niesamowitych (dość przypomnieć 
noszącą cechy „czerwonej oberży” gospodę z Mnicha). Niezwykły, d ia
belski charakter gospody podkreśla w swej opowieści „opętany Pasze- 
ko” n , którego rola polega na przekonaniu Alfonsa o nieziemskim cha
rakterze jego przygód (poprzez relacjonowanie własnej analogicznej 
przygody). Pewne szczegóły, jakim i Paszeko wzbogaca swoje opowiada
nie, zaczerpnięte są z arsenału baśni. A więc pojawiające się w płomieniu 
kom inka tru p y  braci Zoto, obracające się kołem  kościotrupy o ognistych 
językach, ścigające i torturujące swą ofiarę przy akompaniamencie pie
kielnego wycia; biała koza przem ieniająca się w czarnego kozła, aby 
w szalonym pędzie zanieść Paszeka do jaskini, w której spędza noc 
z dziewczętami Alfons — wszystkie te niesamowite, na wzór baśniowy 
ukształtow ane motywy, tworzą jedynie ram ę dla opowiadania o przy
godzie Alfonsa.

W ykorzystując z kolei motyw odzyskania przez złe duchy ich właści
wej postaci po opadnięciu czaru (po pokropieniu święconą wodą) autor 
za pośrednictwem  Paszeka opisuje scenę, jaka rozegrała się między Mau- 
retankam i a Alfonsem w jaskini. Ich właściwa postać i rola w  utworze 
ukazują się Paszekowi w momencie zdjęcia relikwii z szyi młodzieńca.

10 Zob. C a i l l o i s ,  O dpow iedzialność i s ty l, s. 43 : „opowiadania, składające się  
na ten  fantastyczny dekameron, powtarzają z n iew ielkim i zm ianam i tę sam ą dziw 
ną i nieodm ienną przygodę; tak  że do niepokoju, jaki budzi każda z nich z osobna, 
dołącza się jeszcze tajem niczy dreszcz przerażenia, w ypływ ający z niezm iennie  
pow tarzającego się  scenariusza, który ściga bohaterów przez w ie le  pokoleń”.

11 Im ię to w ystępuje często w  pow ieściach w spółczesnych Potockiem u, np. u pa
ni de Genlis, Lesage’a. Potocki nierzadko dla sw ych bohaterów czerpie im iona z in 
nych utw orów  (jak np. Pena Velez, Pena Flor, dona M encja z Idziego Blasa), być 
m oże chcąc je w  ten sposób przybliżyć czytelnikow i.



Dziewczęta okazują się wisielcami, plecionka z włosów — stryczkiem, 
pojaw iający się o północy szejk Gomelezów — dzierżącym  widły w ręku 
szatanem  z ognistym i rogami, ogonem. Nagromadzenie ty lu  niesamo- 
witości budzi w czytelniku oczywiście reakcję zamierzoną przez autora, 
czyli uśmiech. D yskretny hum or, autoironia wobec przedstaw ianych mo
tywów fantastycznych są tu  najlepiej widoczne.

Nie zapom inajm y jednak, że często w powieściach owych czasów na
gromadzenie takie występowało jako zabieg „serio” (por. typow y przykład 
użycia apara tu  niesam owitości gotyckich w Zam ku Otranto W alpole’a). 
Nasuwa to  m yśl o parodystycznym  charakterze R ęko p isu 12; nie k lasy
fikujm y jednak  powieści przedwcześnie, uprzedzając analizę wszystkich 
jej elementów.

Niemal z reguły dotychczas wspom niane postaci i m otyw y fantastycz
ne, o k tórych  tu  już była mowa, związane są z fan tastyką baśniową —■ 
z niej się wywodzą bądź na jej wzór zostały ukształtow ane. Pojaw iają 
się jednak w  powieści postaci fantastyczne w inny sposób; jest to spot
kane przez bohatera rodzeństwo Żydów-kabalistów , don Pedro Uzeda 
i Rebeka (Laura Uzeda). Pełnią oni w utworze rolę dwoistą; jak i postaci 
uprzednio wym ienione, m ają  za zadanie opleść bohatera siecią w yda
rzeń niezw ykłych, z drugiej zaś strony  pozwalają autorowi poświęcić 
wiele stronic kabale, magii, okultyzmowi, tak  m odnym  w jego czasach 13.

Wiek XVIII bowiem, jak  wiadomo, to idące w parze z kultem  umysłu 
oświeconego zainteresowanie właśnie okultyzmem , masonerią, teoriam i 
ilum inistów  (jak Swedenborg, M artinez de Pasqually, Saint-M artin), po
pularyzatorów  (jak Law ater czy Mesmer); to wiek, w k tórym  pojaw iają 
się takie postaci, jak  Casanova, Saint-G erm ain, Cagliostro, w  którym  
w ydaje się liczne tra k ta ty  dotyczące nauk tajem nych (Dom Calmeta, 
Argensa, M ontfaucona de Villars), a szczególnym zainteresow aniem  cie
szy się kabała 14. Zainteresow anie to zauważyć można u wielu pisarzy 
(jak np. Cazotte, Lewis, Lesage), przy czym często p rak tyki kabalistycz
ne przedstaw iane są w  sposób hum orystyczny (tak właśnie jest u Ca-

12 Zob. Z. S i n  k o , P ow ieść angielska XVI I I  w ieku  i pow ieść  polska la t 1764— 
1830. W arszaw a 1961, s. 164: „M ożliwe jednak, że Potocki, używ ając brutalnych  
i m akabrycznych ch w ytów  stosow anych w  ów czesnym  rom ansie gotyckim  i dając 
im racjonalne, a co w ięcej hum orystyczne w ytłum aczenie, chciał stw orzyć pastiche  
ow ego gabinetu okropności, traktow anego przez autorów z pow agą i sugerującego  
czyteln ikom  szacunek dla spraw  nadprzyrodzonych”.

13 Z ainteresow anie tym i spraw am i uznał T. S i n к o  (H istoria relig ii i filozofii 
w  rom ansie Jana Potockiego. Kraków 11920, s. 3) za „snobistyczny pociąg” Potoc
kiego.

14 P ocząw szy od L ettres  cabalistiques  A rgensa z r. 1733 po La K abba le  Francke’a 
z r. 1843 (zob. M. M i l n e r ,  Le D iable dans la littéra tu re  française [...]. Paris 1960).



zotte’a i Lewisa), co powoduje rozsadzenie od środka fantastyki tych 
utworów, jej zakwestionowanie, wykpienie nawet.

Przyjrzy jm y się, jak  wygląda ta  sprawa u Potockiego. Przede wszyst
kim  należy stwierdzić, że posiadał on dużą wiedzę na tem at kabalistyki, 
o czym świadczy nie tylko fakt wymienienia z nazwy biblii kabalistów — 
Sefer Sohar, wraz ze wszystkimi jej częściami, ale również znajomość 
charakteru  tych dzieł, jak i zasad postępowania kabalistycznego (zob. np. 
s. 105).

Wygłaszając (ustami kabalisty) wykład na tem at ksiąg kabały, daje 
Potocki w yraz swemu do nich stosunkowi; dyskretnym  hum orem  i kpi
ną owiane są również wszelkie historie dotyczące „nauk kabalistycz
nych”, k tórym  oddają się bohaterowie, jak  i rezultaty  ich osiągnięć w tej 
dziedzinie. Tak więc Sefer Sohar, czyli Księga Blasku  (lub Jasna Księga, 
jak  ją nazwano w powieści) jest dziełem, z którego „nic nie można zrozu
mieć, tak  dalece jasność [...] ślepi umysł patrzących” (s. 105); w Sifra  
D izniuth  (Tajem niczej Księdze) „najzrozumialszy okres może wybornie 
ujść za zagadkę” (s. 105).

W pozostałych księgach, Idra Rabba i Idra Suta, autor „zniżając styl 
do potocznej rozmowy, udaje, że naucza swych przyjaciół najprostszych 
rzeczy, tymczasem zaś odsłania im najbardziej zadziwiające tajem nice” 
(s. 105).

Paradoks nie jest jedyną form ą żartu, kpiny; nierzadko Potocki uzy
skuje podobny efekt, sprowadzając pewne rzeczy do absurdu, w yolbrzy
m iając je, przeplatając ponadto prawdziwe sądy zwolenników kabały 
elem entam i zapożyczonymi z innych wierzeń lub ksiąg 15. Igra też dowol
nie w ytw oram i własnej fantazji, której źródła w wielu wypadkach ko
rzeniam i swym i sięgają wyobraźni baśniowej. Tak więc kabaliście służy 
„m ały błękitny rabinek”, będący jednak równocześnie „geniuszem dw u
dziestego siódmego stopnia” ; „rozkładaniu” wersetów Pieśni nad pieś
niami towarzyszy łoskot i przesuwanie się lam py (jak na seansie spiry
tystycznym!); inny geniuszek, Nemrael, spełnia posługi godne krasno
ludka (wyczarowuje wieczerzę, sprowadza list); Rebeka, uzbrojona w szar
fę z konstelacjam i i księgę Sefirot, sieje wokół spustoszenie (dzięki m a
gicznej właściwości okładki księgi, wystruganej z drzew a arki!); jej w ej
ściu w św iat duchów towarzyszy schnięcie traw , śmierć ptaków w locie, 
pojawia się też płonące drzewo (por. krzak gorejący ze Starego Testa
mentu); zły duch ukazuje się pod postacią skrzydlatego węża (z wyobra
żeń egipskich); tow arzystw a dotrzym ują Rebece egregorzy — „najzna
komitsze strącone anioły”, które wraz z nefilimami wprowadzają kaba- 
listę przed tron patriarchy  Enocha. Kabała, Biblia, wierzenia egipskie,

15 Zob. np. „apokryf” o  zw iązku Salomona i królowej Saby oraz ich córkach.
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okultyzm, baśń — wszystko to w iruje w jakim ś fantastycznym  korowo
dzie żartu, zabawy literackiej.

Jak  widzimy, postaci Rebeki i kabalisty, których zadaniem  (w ram ach 
fabuły) było poddanie głównego bohatera próbom, są właściwie jedynie 
pretekstem  do niezliczonych i subtelnych kpin z kabały i jej w yznaw 
ców. Ale jak dobrze um otyw ow any to pretekst! Um otywowany leitm oti- 
vem  utw oru — „miłością we tró jkę”, podkreślającym  fantastyczny cha
rak te r tych postaci. Jak  powiedzieliśmy, leitm otiv ten  w ystępuje na 
wszystkich płaszczyznach utw oru, z których dotychczas omówiliśmy jed
ną, w arstw ę fabularną przygód głównego bohatera. Z kolei przyjrzeć się 
należy w arstw ie „nałożonej” niejako na siatkę przygód Alfonsa, a składa
jącej się z opowieści innych bohaterów  lub opowieści w yczytanych przez 
nich z ksiąg. Z punktu  widzenia fantastyki podzielić je można na: 1) opo
wieści bohaterów  dotyczące ich sam ych lub  przez nich przytoczone — 
o podłożu m itycznym , legendarnym , historycznym  (tu kry terium  nie
ostre), 2) opowieści o w yraźnie zaznaczonym rodowodzie literackim  (wpro
wadzone do powieści jako sui generis „cytaty literackie”), 3) opowieści 
w całości wym yślone przez Potockiego, o elem entach fantastyki baśnio
wej.

Wśród tych  pierwszych szczególnie m istrzowsko skomponowane są 
historie „kabalistycznych miłości” don Pedra i Rebeki, o których już 
wyżej była mowa. Potocki w ykorzystuje tu  elem enty wiedzy astronomicz
nej, różnych legend, zapisów i wyobrażeń ikonograficznych starotesta- 
m entowych, k tó re  wspomaga własną fantazją, aby stworzyć postaci 
„boskich kochanków” dla Rebeki i „niebiańskich m ałżonek” dla don 
Pedra.

Rebeka, zgodnie z zam iarem  ojca, m iała zostać poślubiona Bliźniętom 
Zodiaku — przez Potockiego utożsam ianym  z fenickim i K abiram i (jak 
czynili Grecy). Gdy w skutek zabiegów kabalistycznych ukazują się Re
bece w zwierciadle, noszą nad czołem płomyki, k tóre pojawić się miały, 
gdy bracia uczestniczyli w w ypraw ie Argonautów. Czy nie jest to wszak
że jedna z subtelnych aluzji do Biblii (ogniste języki nad głowami aposto
łów) 16 — u pisarza, k tó ry  tak  chętnie doszukiwał się wspólności elem en
tów w różnych wierzeniach, m ającej być dowodem „historycznego” cha
rak te ru  chrześcijaństwa?

Przypom nijm y opis wyglądu boskich bliźniąt, podany przez Rebekę:

W idziałam  dwóch m łodzieńców , których postać nieco przew yższała zw ykły  
w zrost ludzki. Barki ich  były szerokie i n ieco zaokrąglone, jak u kobiet; piersi 
także m iały kobiece kształty; poza tym  jednak niczym  n ie różnili się od m ęż

16 Por. płonące drzewo (s. 169), a także sposób, w  jaki Rebeka uzyskuje błędny  
ognik — napom ykając, że jej „przodek” M ojżesz podobnie utw orzył słup  ognisty, 
który prow adził Żydów  przez pustynię (s. 175).



czyzn. W ytoczone ramiona w spierali na biodrach, w  postawie, jaką widzim y  
w  posągach egipskich; błękitnozłote w łosy spadały im  w  pierścieniach na barki. 
N ie m ów ię już o  rysach ich twarzy: możesz sobie wyobrazić piękność półboż- 
ków, gdyż w  istocie były to bliźnięta niebieskie, poznałam  je po m ałych płom y
kach połyskujących nad ich głowami.

[...] każdy z nich m iał cztery skrzydła, z których dw a w yrastały z ramion, 
dwa zaś zataczały się w okół pasa. Jakkolw iek skrzydła te  były przezroczyste, 
jak skrzydła much, atoli iskry srebra i złota, którym i były przetkane, dosta
tecznie zasłaniały to w szystko, co mogłoby urazić [...] w stydliw ość. [s. 170— 171]

Poczwórne skrzydła aniołów wspomniane są w Starym  Testamencie 
w Proroctwie Ezechielow ym : „Twarzy ich, skrzydła ich rozciągnione 
z wierzchu i dwie skrzydle każdego złączały się, a dwie zakryw ały ciała 
ich” 17; na wpół efebowe, na wpół kobiece kształty Bliźniąt Zodiaku są 
jak  gdyby pogodzeniem dwóch ikonograficznych koncepcji aniołów (jeśli 
nie perw ersyjnym  żartem  autora!); jednym  słowem, Thoamimowie usty- 
lizowani zostali na anioły — ale jakże ludzkie! Podkreślają to żartobliwe 
akcenty wplecione w opis ich reakcji na lekturę Rebeki (czytała ona 
fragm enty Księgi Enocha):

W yciągali do m nie ramiona i zbliżali się do m ego krzesła. Roztaczali św iet
ne skrzydła u ramion; spostrzegłam również lekkie drżenie tych, które m ieli 
u bioder, [s. 173]

Ta sama aura obejm uje również starotestam entowe „miłostki synów 
Elohima z córkami ludzi” (s. 173).

W podobnym  tonie przedstaw iane są przeznaczone za małżonki dla 
kabalisty bliźniacze (paralelnie do Dioskurów) córki Salomona i królo
wej Saby (kreowane przez Potockiego na podstawie legendarnych prze
kazów arabskich o małżeństwie tych dwojga władców); nieśm iertelne, 
gdyż

[...] Salom on nauczył królow ę w ym aw iać im ię tego, który jest. K rólowa w y
m ów iła to im ię w  chw ili rozwiązania. N adleciały geniusze W ielkiego Wschodu 
i przyjęły dwoje bliźniąt, zanim te  dotknęły się nieczystego siedliska, które zo- 
w ią ziem ią; następnie uniosły je w  sferę córek Elohima, gdzie udzielono im  
daru nieśm iertelności z mocą podzielenia go z tym, którego [...] w ybiorą za 
w spólnego małżonka. To w łaśn ie ow e dwie m ałżonki [...], które ojciec ich w spo
mina w  sw oim  Szir hasz-szirim , czyli Pieśni nad pieśniam i, [s. 106]

To, co autor Rękopisu  uczynił z elementów kabały i Starego Testa
m entu, jest już prawie apokryfem  tego ostatniego. Potocki kpi sobie z sa
mych zabiegów kabalistycznych, skoro córkom Salomona każe pojawiać 
się wywołującem u je kabaliście — po kawałku, od stóp po kolana; kpi 
z własnej fikcji, gdy opisuje dziewczyny o ciałach tak przejrzystych, że... 
widać przez nie duszę i ogień namiętności, krążący w żyłach; przy okazji 
zaś kpi sobie też z B iblii; przyszłe małżonki przyprowadza kabaliście — 
prorok Eliasz!

17 Cyt. za: K. W y k a ,  Thanatos i Polska. Kraków 1971, s. 93 (Wyka zaznacza, 
iż w yobrażenie takie przetrwało do dziś w  folklorze żydowskim ).



W prawdzie rację m a K ukulski twierdząc, że Rękopis pom yślany został 
jako utw ór polemiczny wobec Geniusza chrześcijaństwa  Chateaubrianda, 
ale nie docenił tego właśnie aspektu polemiki. Nie w sposobie prowadze
nia dowodu, lecz w kpinie tkwi ostrze polemiki uczonego m aterialisty.

Nie należy jednak zapominać, że Potocki-erudyta po prostu  z wielką 
przyjem nością w platał do swego utw oru różne legendy, niekoniecznie 
chrześcijańskie, lub o nich choćby napomykał, w sposób również żarto
bliwy. Tak np. snując domysły na tem at tajem nicy zamku Gomelezów 
jednym  tchem  wym ienia: Dwunastego Im am a (zaginionego potomka Ma
hom eta, który, wedle wierzeń sekty  szyitów-imamitów, ukryw a się, by 
objawić się przy końcu św iata jako Mahdi), A ntychrysta (biblijnego czy 
m ahometańskiego?) i — Siedmiu Braci Śpiących (postaci z legend chrze
ścijańskich i Koranu  jednocześnie) (s. 21).

Najciekawszym  jednak  pomysłem Potockiego jest wprowadzenie do 
powieści Żyda Wiecznego Tułacza. Najciekawszym  — i z punktu  widze
nia ew entualnej k ry tyk i chrześcijaństw a najpłodniejszym . Podanie o Ży
dzie, k tóry  uderzył Chrystusa w  czasie drogi krzyżowej, znane było, jak 
podaje K ukulski, od VII wieku. Od X III do XIX w. postać rzekomego 
A hasvera pojaw iała się w coraz to innym  kraju ; wprowadzenie więc do 
Rękopisu  jest zarówno ożywieniem legendy jak  — być może — aluzją do 
współczesnej Potockiem u postaci. Podobną aluzję czyni w w ypadku wpro
wadzenia do swego utw oru G erm anusa — Saint-G erm ain (będzie o nim 
jeszcze mowa).

Ahasver Potockiego nosi na czole, zgodnie z hiszpańską w ersją legen
dy, opaskę zasłaniającą płomienne piętno. Jest nim  znak „Thau” , o któ
rym  starotestam entow e proroctwo Ezechiela wspomina, iż naznaczeni nim 
byli ci spośród grzeszników Jerozolim y, którzy żałowali za swe winy. 
W prow adzając do swej powieści A hasvera wraz z jego obszernym opo
wiadaniem, Potocki na kanwie legendy usnuł w łasną opowieść — czy 
naw et więcej: stw orzył w łasną w ersję legendy Żyda Wiecznego Tułacza. 
Czyniąc A hasvera w nukiem  nadwornego jubilera K leopatry, opowiadanie 
swego bohatera snuć może Potocki na szerokim  tle w ydarzeń całego an
tycznego św iata, korzystając tak  z historii, legend jak  i z własnej fantazji 
lub raczej — w yobraźni. W zabaw ny sposób w ykorzystuje też postać 
współczesnego sobie aw anturn ika Saint-G erm ain, k tóry  utrzym yw ał, że 
żyje dwa tysiące lat, wprow adza go mianowicie do opowiadania A hasvera 
jako jego rówieśnika, G erm anusa, późniejszego wyznawcę Chrystusa. Po
stać Germ anusa, pierw otnie wyznaw cy religii egipskiej, posłużyła zresztą 
Potockiem u do porównania tej religii z chrześcijaństwem .

Przeplatające się elem enty historii, legendy i fantazji czynią opowieść 
A hasvera lek tu rą  frapującą; widać w  niej praw dziw ą pasję pisarza i znaw
cy tem atu. Na tym  przykładzie można bardzo wyraźnie zauważyć, jaką



przyjem ność sprawiało autorowi samo tworzenie fabuły, jaką satysfakcję 
erudycie — kom prom itowanie nauki. Może więc m. in, tu  szukać wypada 
przyczyn wprowadzenia do utw oru fantastyki, poszerzającej jego poten
cjalny  zakres tem atyczny; przyczyn, których nie podjął się nawet określić 
najlepszy znawca tego zagadnienia, Roger Caillois.

Szczególnie uwidocznia się to w grupie opowiadań będących wyłącz
nie tworem  inw encji Potockiego, a zawierających liczne elem enty fan ta
styki baśniowej. Należą one zresztą również do typowego arsenału nie
samowitości gotyckich, m ających przejmować strachem.

Tak więc pojawia się w powieści postać Błażeja Hervasa, potępionego 
pielgrzym a, którem u po śmierci ojca-heretyka ukazuje się tajem niczy 
nieznajomy, by, rozkazawszy swym sługom unieść ciało zmarłego, synowi 
dostarczyć pieniędzy oraz obiecać pomoc w każdych okolicznościach i na
m awiać do używania życia. Później przychodzi powtórnie, by ofiarować 
Błażejowi zatru ty  sztylet i przedstawić się jako don Belial de Gehenna 
(z hebr.: Szatan z Piekła), następnym  razem wręcza bohaterowi podnieca
jące cukierki. Niezwykły sposób, w jaki don Belial każe Hervasowi wzy
wać siebie: o północy, na moście, trzykrotne klaśnięcie w dłonie, mające 
przywołać kare  rum aki, jego służący Murzyn, podobnie też sposoby ku
szenia: złotem, cudzołóstwem, m orderstwem  — oto rekw izyty i sceneria 
jakby żywcem w yjęte ze zbioru baśni.

Opowieść tę koronuje finał, w którym  Hervas, świadomy już istoty 
don Beliala, wzywa go, podpisuje krwią cyrograf, ale nie zostaje porwany 
do piekieł. Tu Potocki, odchodząc od stereotypu baśniowego, dla swych 
celów kompozycyjnych tworzy inne zakończenie. Oto na czole Hervasa 
spod szponów diabelskich w yłania się piętno potępienia, odwrócone 
„Thau”, a złotoskrzydły cherub nakazuje mu sprowadzić na drogę zba
wienia dw unastu tak  samo naznaczonych, aby Hervas mógł dostąpić łaski 
(i — aby autor mógł snuć w szkatułkowym  Rękopisie dalsze opowieści 
o grzesznikach!).

I w tym  opowiadaniu pojawia się leitm otiv powieści — Hervas popeł
n ia  grzech z dwiema siostram i (także z ich m atką na dodatek) — i ono 
przepojone jest, podobnie jak  poprzednie opowiadania, subtelnym  hum o
rem . Co najdziwniejsze jednak: szatan kusząc przem aw ia argum entam i 
Hobbesa („miłość samego siebie jest zasadą wszystkich czynów ludzkich”; 
s. 565). Przykład autoironii? Czy raczej dowód na to, że Potocki nie za
m ierzał bynajm niej czynić serio wykładu filozofii m aterialistycznej, lecz 
obiektem  żartu  uczynił całą wiedzę; że cała powieść jest wielkim żartem  
wielkiego uczonego? 18 Równie stereotypowo baśniowe jak w historii

18 K u k u l s k i  (K 761) upatruje tu polem ikę z propozycjami H elwecjusza i La 
M ettrie’ego, dotyczącym i perspektyw nowej moralności; jej pozytyw ny w ykład w idzi 
natom iast w  historii margrabiego Torres Rovellas.



H ervasa są w ydarzenia fantastyczne w historii pierwszego nawróconego 
przez potępionego pielgrzyma. Kom andor Toralva mianowicie zabił 
w W ielki P iątek  w pojedynku przeciwnika, nie pozwoliwszy m u się wy
spowiadać. Domagające się mszy widmo zabitego i inne mściwe zjawy 
prześladować m iały Toralyę, dopóki nie odpokutował i nie spełnił jego 
żądań. W opowieści te j, włożonej w usta potępionego pielgrzyma, uderza 
brak jakiegokolwiek śladu żartu  czy ironii — oczywiście ze względu na 
to, że narra to rem  jest w łaśnie potępiony pielgrzym; nie może on kom pro
mitować własnej historii (por. historię Paszeka). Jak  okaże się dalej, 
możliwości racjonalnego wytłum aczenia lub rozwiania iluzji kpiną nie 
znajdziem y jedynie w w ypadku opowieści przytoczonych jako literackie.

Pierwszą z takich opowieści jest Historia Tybalda de La Jacquière, 
czytana przez Alfonsa w Ciekawych opowiadaniach H appeliusa19. Ty
tułow em u jej bohaterowi, rozpustnikowi, szatan na jego butne wyzwanie 
i przyrzeczenie duszy w ysyła „niew inne” dziewczę, Orlandynę. W decy
dującym  momencie przeobraża się ona w Lucyfera i zapuszcza Tybal- 
dowi szpony w  szyję, na koniec zmienia się w gnijące ścierwo.

Sposób ujęcia baśniowego (a wywodzącego się ze średniowiecznych 
chrześcijańskich wyobrażeń) m otyw u przypom ina tu  niektóre utw ory 
Cazotte’a (jak np. Diabeł zakochany); bohaterow ie wiedzą od początku, 
iż piękna dziewczyna jest w yw ołanym  przez nich samych szatanem , lecz 
dają się jak gdyby oszukać; obaj ze szponów szatana w yryw ają się dzięki 
pomocy religii. Za powód tej zbieżności należy uważać zapewne nie świa
dome naśladownictwo, lecz wspólnotę archetypicznych motywów baśnio
wych 20. Spośród szczegółów właściwych samemu Rękopisowi, a powta
rzających się w  różnych opowieściach, wym ienić by można ten, iż szata
nowi w ludzkiej postaci towarzyszy praw ie zawsze M urzyn lub M urzyn
ka. Szczegół nieobcy baśniom, a mogący być „sygnałem ” diabelskości 
lub, co prawdopodobniejsze, m ający upodobnić każdą historię do historii 
Em iny i Zibeldy (obecność służącej M urzynki u przybyw ających z A fry
ki M auretanek jest naturalna).

Następna opowieść zaczerpnięta została, jak  skrupulatnie podaje autor, 
z wydanego w  1608 r. dzieła F ilostrata, jeszcze inne — z listów Pliniusza 
(historia filozofa Atenora). Są one jakby wprowadzeniem  do dyskusji 
Alfonsa z kabalistą na tem at „duchów, widm  i upiorów”, dyskusji quasi- 
-naukow ej, w której kabalista  stw ierdza:

upiory [...] należą do now ych odkryć. Rozróżniam m iędzy nim i dw a rodzaje,
m ianow icie upiory w ęgiersk ie i polskie, które są  po prostu trupami, w ychodzą-

19 E. W. H a p p e l ,  R elationes curiosae. T. 3. Hamburg 1687. Zob. К  718.
20 N ie można jednak n ie  w spom nieć o częstym  w ystępow aniu  skojarzenia eros— 

thanatos  w  tej w łaśn ie  form ie u L ew isa czy Sade’a.



cym i wśród nocy z grobów dla w ysysania krwi ludzkiej, i upiory hiszpańskie, 
czyli duchy nieczyste, które, w chodząc w  pierwsze lepsze ciało, nadają im  do
w olne kształty... [s. 133]

Cała ta  poważna dyskusja o duchach i o kabalistach (do których zali
czono Szymona Maga i Apoloniusza z Tiany!), mimo że wiąże się z pier
wotnym  planem fabularnym  powieści, wychodzi poza jego obręb, a rze
komo naiwne wywody pustelnika staw iają na jednej płaszczyźnie upiorne 
zjaw y starożytne i „nowożytnego” szatana, w równym  stopniu też ośmie
szając w iarę w ich rzeczywiste istnienie:

Sądzę [...], że chciała ona [tj. empuza] pożreć raczej duszę niż cia ło  M enipa 
i że em puza ta była po prostu szatanem  pożądliwości; w szelako nie pojm uję 
tych słów, które nadaw ały taką potęgę Apolloniuiszowi. Przecież filozof ten  nie 
był chrześcijaninem  i nie mógł używać straszliwej broni, jaką K ościół złożył 
w  naszych rękach; nadto, jakkolw iek starożytni mogli pod pew nym  w zględem  
zaw ładnąć złym i duchami przed narodzeniem Chrystusa, atoli krzyż, nakazawszy  
m ilczenie w szelkim  wyroczniom, tym  bardziej w yzuł z potęgi bałw ochw alców . 
M niem am w ięc, że A polloniusz nie tylko nie był w  stan ie w ypędzić najm niej
szego szatana, ale naw et nie m iał żadnej w ładzy nad ostatnim  z duchów, w i
dziadła te bow iem  pokazują się  na ziem i za bożym dozwoleniem , i to  zaw sze 
prosząc o  msze, których, jak w iecie, zupełnie nie znano za czasów  pogańskich, 
[s. 130]

Na tym  kończy się re jestr opowieści i motywów fantastycznych, roz
mieszczonych na różnych planach powieści, na różnych płaszczyznach jej 
rzeczywistości. Jak  widzimy, podział motywów fantastycznych „wzdłuż” 
owej rzeczywistości powieściowej nie pozwala jeszcze określić ani cha
rak teru , ani funkcji w Obrębie poszczególnych warstw. Spróbujm y to 
zrobić, trak tu jąc  owe m otywy globalnie.

Przede wszystkim trzeba z góry się zastrzec, iż, rozum iejąc pojęcie 
„fan tastyk i” podobnie jak  Caillots, jako „zakłócenie spójności wszechświa
ta  przez porządek nadprzyrodzony” i „grę człowieka ze strachem ”, w  od
m iennym  znaczeniu używamy pojęcia „baśniowy”. Baśniowy elem ent 
powieści to nie tyle należący do świata baśni (w którym  cudowność jest 
reg u łą )21, ile — m ający swój bezpośredni baśniowy rodowód, swoje ko
rzenie w  zasobie m otywów baśniowych, wytworzonych przez tradycję 
ludową i przez czerpiącą z niej ku ltu rę  literacką.

Elem enty te, omawiane tu ta j przy każdym poszczególnym wypadku, 
nie tworzą bynajm niej owego „świata baśni”, o którym  pisał Caillois, 
w ystępują na różnych poziomach utw oru (najliczniej oczywiście na płasz
czyźnie opowieści „literackich” lub stworzonych przez autora). Ich rola 
jest inna — są one bowiem kom ponentem  fantastyki powieści, tak  samo 
jak  wierzenia i wyobrażenia mitologiczne, biblijne, h istoryczno-legendar-

21 Zob. C a i l l o i s ,  D efinicja fan tastyki.



ne czy wreszcie m otyw y będące własnością samego Potockiego. Węzła 
tego nie da się rozplątać. Nie trzeba tego zresztą czynić, gdyż, jak już 
wspomniano, wszystkie te  elem enty istnieją i funkcjonują na zasadzie 
absolutnej równości.

Spróbujm y określić nieco bliżej charakter fantastyki Rękopisu znale
zionego w  Saragossie.

Caillois pisząc, iż „Założeniem opowiadań fantastycznych nie jest by
najm niej uw ierzytelnienie istnienia św iata widm, zjaw  i duchów” 22, lecz 
,,gra człowieka ze strachem ”, wym ienił kilka „uników”, dzięki którym  
autorzy często rozwiewają pozorną fantastykę swoich utworów: sygnali
zowanie, iż niezwykłość w ydarzeń była inscenizowana, przedstawianie 
omamień bohatera jako snów lub halucynacji, wreszcie odwołanie się do 
różnych anomalii przyrody bądź do zjawisk w rodzaju telepatii, spiry
tyzm u itp., jako do zjawisk jeszcze nie poznanych.

W ydarzenia fantastyczne powieści Potockiego są, jak dowiadujemy 
się przy jej końcu, „zainscenizowane” dla bohatera w celu wypróbowa
nia go. Zabieg typowy, a w czasach Potockiego charakterystyczny szcze
gólnie dla A nny Radcliffe. Równocześnie jednak trzeba pamiętać o in
nym , znam iennym  u Potockiego sposobie rozwiewania iluzji fantastyki 
już w trakcie jej tworzenia, przy pomocy hum oru, żartu, kpiny, czego 
przykłady już przytaczaliśm y. Cała powieść jest jedną wielką igraszką 
z czytelnikiem , którem u Potocki każe bać się i śmiać — i to naw et nie 
na przemian, lecz równocześnie.

Kom prom itację budowanej przez siebie iluzji posuwa zresztą autor 
aż do obnażania chwytów literackich, które stosuje w utworze (zabieg 
częsty w  powieści tych  czasów). Tak więc Rebeka w momencie, gdy Cy
gan zmuszony był przerwać opowieść historii Marii de Torres, mówi:

W istocie — [...] przykro mi, że przerwano naczelnikowi opowiadanie. Zo
staw iliśm y hrabiego leżącego w  szrankach i jeżeli do jutra nikt go n ie podnie
sie, lękam  się, żeby nie było za późno. [s. 188]

Trzykrotnie żali się na skomplikowaną budowę powieści szkatułkowej 
Velasquez, mówiąc:

Zawsze zdaw ało m i się, że romanse i inne dzieła podobnego rodzaju w inny  
być pisane w  kilku kolum nach, na kształt tablic chronologicznych, [s. 335]

Chwytam i obnażającymi już nie w arsztat pisarza — budowniczego 
powieści, lecz pisarza — twórcy fabuły, są: następująca po zakończeniu 
opowieści Cygana o losach Giulia Romati wzmianka, iż u Happeliusa 
można znaleźć podobną historię, podanie „adresu” licznych opowieści 
wplecionych (Kukulski nazwał w związku z tym  Rękopis „małą antolo

22 C a i l l o i s ,  O dpow iedzia lność i styl, s. 39.



gią światowej nowelistyki fantastycznej”; К  765), przede wszystkim zaś 
słowa kabalisty o w ystępującym  w powieści Żydzie Wiecznym Tułaczu:

Od niejakiego czasu [...] spostrzegam, że włóczęga znacznie się postarzał, 
ale przecież do śm ierci go to nie doprowadzi, gdyż w  takim razie cóż by stało  
się z w aszym  podaniem, [s. 513]

Już te  nieliczne przykłady nasuwają myśl o autotem atycznym  cha
rakterze Rękopisu. Rozważenie tego aspektu przekracza ram y niniejszego 
szkicu, powinno być jednak przeprowadzone celem pełniejszego określe
nia tego dzieła.

Zastanawiano się często, czemu Potocki do utworu swego wprowa
dził fantastykę czy, według sformułowania Kukulskiego, „śmiałe myśli 
Rękopisu  skrył w olśniewający strój fantastyki” (K 767).

M achineria spraw nadprzyrodzonych, traktowana tserio i w yłącznie z kom 
pozycyjnej konieczności uzyskująca w  romansie grozy naturalne czy w zględnie  
naturalne rozwiązanie, w  Rękopisie  staje się przedmiotem lekkiej, w yrafinow a
nej igraszki. [K 765]

W ynika to, zdaniem Kukulskiego, z odmiennej motywacji, uzasadnia
jącej występowanie w utworze wydarzeń niezwykłych i postaci spoza 
tego świata. W powieści grozy jest ona bowiem irracjonalna, podczas 
gdy w Rękopisie postaci przychodzą nie z innego świata, lecz z litera
tury, nie trzeba więc dowodzić ich nieistnienia. Jak  mieliśmy już okazję 
stwierdzić, jest to wniosek niesłuszny, zbytnio uogólniający kilkakrotne 
wystąpienie w powieści fabuł lub postaci literackich.

Rolę fantastyki w utworze Potockiego usiłowali określić na różne 
sposoby wszyscy nieomal badacze powieści:

[A. Brückner:] N ajfantastyczniejsze opowiadania, godne [...] grasujących  
w tedy w łaśnie romansów p. Radcliffe, wypowiadają w alkę w szelkiej fanta- 
styczności.

[J. Lorentowicz:] jest to niew ątpliw ie jedna z przedniejszych prób pow ieści 
wschodnich.

[Z. Sinko:] mimo fantastyki i niecodzienności fabuły, m istrzowskiego igra
nia elem entam i nadprzyrodzonymi i atm osfery grozy, a naw et makabry, jest to  
w  gruncie rzeczy dzieło osiem nastowiecznego racjonalisty filozofa, a nie eskapi- 
stycznego poszukiwacza cudowności i sen sacji23.

Poglądy Caillois zostały przytoczone już wyżej, przypomnieć można 
jego wątpliwości: „Dlaczego swoją obszerną powieść rozpoczął od zjaw 
i duchów, pozostanie tajem nicą”, i domysł:

Raz jeszcze zwracam uwagę na ow e niekończące się nawroty wydarzeń, 
z uporem — jak nieustępliw y wyrzut sum ienia — podważające racjonalny po~

23 A. B r ü c k n e r ,  Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe. W arszawa 
ШИ, s. 27. — J. L o r e n t o w i c z ,  w stęp do: J. P o t o c k i ,  Rękopis znaleziony  
w  Saragossie. W arszawa 1917, s. XII. — Z. S i n k o ,  loc. cit.



rządek św iata, zdobycz osiągniętą z takim mozołem, i którą Potocki uważał za 
utrw aloną raz na zaw sze. 1 nasuw a się przypuszczenie, że ten  odw et ciem ności, 
słuszny, lecz niepokojący, jest czym ś użytecznym , gdyż nie pozwala rozumowi 
spocząć na laurach. Przypom ina, że otchłań z której cudem został w ywiedziony, 
pozostaje niezgłębiona i pełna nieujarzm ionych m o cy 24.

Odpowiedź na pytanie o sens wprowadzenia fantastyki do Rękopisu  
w ydaje się jednak prostsza — powieść ta  jest pastiszem  najnowszych 
modnych w czasach Potockiego powieści fan tastycznych25; pastiszem, 
którym  sam autor się bawi. S tąd błędem jest szukać „źródeł” fantastyki 
powieści Potockiego lub utożsamiać jego metodę z jakąkolwiek inną — 
w Rękopisie odbijają się bowiem jak  w magicznej latarn i wszystkie zna
ne XVIII-w iecznym  czytelnikom powieści fantastyczne. Z Cazotte’em 
(okuitystą!) łączy Potockiego ów „beztroski” sposób traktow ania swych 
opowieści, jak  i zwyczaj cytow ania na końu dzieł, z których korzystał 
przy tw orzeniu fabuły; z Radcliffe — „inscenizacyjny” charakter cudow
ności; z Sade’em — silnie erotyczny i perw ersyjny charakter utworu, 
maskowany otoczką fantastyczną, podobnie z Lewisem (trzeba tu  przy
pomnieć też wystąpienie w  powieściach Lewisa i Potockiego zarówno 
elem entów fantastyki ludowej, jak — postaci Żyda Wiecznego Tułacza); 
z Beckfordem — ironiczne traktow anie religii. Jak  widać z powyższego 
zestawienia, a także z rozważań dotyczących fantastyki, nie stanowi ona 
w  Rękopisie kategorii „sam odzielnej”. N iejednokrotnie wypada, przy 
om awianiu pewnych m otywów fantastycznych, odwoływać Się do po
wieści gotyckich, w  których one również występują. Powodem jest ten  
prosty fakt, iż fan tastyka tego rodzaju była integralnym  składnikiem 
gotycyzmu, stanowiącego wręcz jedno z jej historycznych w cie leń2δ. 
Wyróżnić tu  należy w Rękopisie te elem enty fantastyczne, których celem 
jest wprowadzenie dydaktyzm u bądź persyflaż — postaci kabalisty, Żyda 
Wiecznego Tułacza itp.

Drugą podstawową w arstw ą Rękopisu znalezionego w  Saragossie, sil
nie splecioną z poprzednią, jest więc romans gotycki. Na gotycki charak
ter tego dzieła długo nie zwracano u w ag i27, mimo iż mówiono dość często 
o jego podobieństwie do utworów A. Radcliffe czy Lewisa, głównie jed
nak o podobieństwie w aspekcie ich fantastyki. Tymczasem powieść Po
tockiego nosi wiele innych cech romansu gotyckiego; można naw et zary

24 C a i l l o i s ,  O dpow iedzia lność i sty l, s. 95—96.
25 Przypom nijm y, że taką m ożliw ość sygnalizow ała już Z. S i n k o .  Zob. przy

pis 12.
26 J a n i o n ,  op. cit., cz.  4.
27 P ierw sza w spom niała o nim  J a n i o n  (op. cit., s. 402): „trzeba było jeszcze 

om ów ić osobno przewrotny gotycyzm  R ękopisu znalezionego w  Saragossie”.



zykować twierdzenie, że jej „ogólny plan” jest bardziej gotycki niż fan
tastyczny.

Powieść gotycka, której estetyka wiązała się z koncepcjami estetycz
nym i E. B urke’a 28 (źródłem wzniosłości — groza, niejasność, dziwność 
obrazów), rozwijająca się w drugiej połowie w. XVIII, a sięgająca lat 
dwudziestych w. XIX, posiadała wiele odmian, z których każda nosiła 
odrębne cechy. Zofia Sinko wylicza wyróżnione przez M. Summersa trzy 
podstawowe typy powieści, jakie ukształtowały się w  rozwoju „gothic 
story” (jej cechy to krwawa nadprzyrodzoność oraz wątek sentym ental
ny; powieść tę zapoczątkował Walpole Zam kiem  Otranto), mianowicie: 
„historical gothic” (bardziej przygodowa, mniej nadprzyrodzoności — 
Leland, Lee, Fuller, Reeve); „sentimental gothic” (wątek sentym entalny 
oraz „wytłumaczona cudowność” — Radcliffe); „terror gothic” (kształto
wany m. in. przez romans orientalny Beckforda; najw ybitniejszy autor — 
Lewis) 29.

K tórem u typowi odpowiada Rękopis Potockiego? W ielokrotnie usiło
wano dowodzić, iż bez wątpienia Radcliffe była jego mistrzynią. Nie 
zwracano natom iast uwagi na to, że Rękopis nie nosi ani śladu sentym en
talizm u, tak  charakterystycznego dla twórczości pani Radcliffe, jest r a 
czej powieścią przygodową; również fantastyka (mimo iż rozwiana w za
kończeniu) różni się zasadniczo od „wytłumaczonej cudowności”. Ale za
cytujm y teraz spostrzeżenia Zofii Sinko na tem at utw oru Lewisa:

Mnicha [...] da się przyrównać [...] do w ielkiej sakiewki, w  której Lewis po
m ieścił w szystkie elem enty, składające się na romans typu terror go th ic: podstę
py złego ducha, czarną magię, przeraźliwego upiora, makabrę, obsesję śmierci 
i grobu, gotycką podziemną i nadziemną scenerię (lochy, krypty, zamek linden- 
berski) oraz sceny przemocy, mordu i śmierci. Fantastykę i motywy nadprzyro
dzone czerpie młody autor z rozlicznych źródeł, lecz um iejętne ich dobranie 
i zręczne w plecenie w  intrygę o typie powieści obyczajowej świadczy o  jego 
dużej pom ysłowości i talencie M.

Słowa te  w większości można by odnieść do romansu Potockiego, 
dodając inne wspólne cechy: silnie erotyczny charakter (sade’owski), 
demaskacja fantastyki przy pomocy kpiny czy choćby identyczne mo
tyw y — Żyda Wiecznego Tułacza (z płonącym krzyżem na czole i prze
paską), zabiegów magicznych Matyldy, siostry kabalisty, sprowadzającego 
letarg napoju, itd. Zasadniczą różnicę między obydwiema powieściami 
łatwo jednak dostrzec: w Rękopisie nie znajdziemy ani śladu właściwej

28 W yłożył je w  rozprawie z r. !1765: Philosophical Enquiry into the Origin of 
our Ideas of the Sublime and Beautiful.

29 Z. S i n k o ,  w stęp do: M. G. L e w i s ,  Mnich. W rocław 1964, s. X III—XIV, 
przypis, oraz s. X XXVI. BN II 138.

39 Ibidem, s. X X X V I—XXXVII.



Mnichowi, dusznej atm osfery krwi, zbrodni i prawdziwej śmierci, atmo
sfery jakże gotyckiej.

Tak więc mówiąc o Rękopisie jako o powieści gotyckiej, nie można 
odnieść go do żadnej z odmian tej powieści, a tym  bardziej do dzieł żad
nego z twórców wyłącznie. Utwór Potockiego nosi bowiem pewne swo
iste cechy, które postaram y się bliżej określić, przyjrzaw szy się dokład
niej jego poszczególnym gotyckim elementom.

W spominany już fakt, iż nie uważano dotychczas Rękopisu  za po
wieść gotycką, lecz — fantastyczną, spowodował zapewne i to, że jego 
szkatułkową budowę wiązano z tradycją baśni, tradycją  wschodnią, za
pom inając o bliższej Potockiemu technice opowieści snutych jedna z dru
giej (K ubuś fatalista  Diderota, Idzi Bias Lesage’a, powieści sentym en
talne pani de Genlis czy wreszcie Mnich Lewisa), jak  i o mistrzowsko 
stosowanej metodzie wzbudzania ciekawości przez zawieszanie akcji (,,sus
pense”) w powieściach pani Radcliffe.

Podobnie nie zwrócono uwagi na  miejsce akcji utw oru Potockiego — 
Hiszpanię — tradycyjne obok Włoch w  powieści gotyckiej 31 ani na takie 
elem enty, jak  specyficzna, rom antyczna sceneria, znaleziony rękopis, prze
powiednie itp.

Historia przygód Alfonsa van W orden zaczyna się więc opisem gór 
S ierra Morena, uzupełnionym  strasznym i wieściami, jakie rzekomo krążą 
o tym  dzikim k raju  pełnym  rozbójników, kontrabandzistów, Cyganów - 
-ludożerców (!), samotnych gospód zamieszkiwanych przez duchy; nadto 
jeszcze przestrzega bohatera przed w ypraw ą w te góry doświadczony 
człowiek. Kolejne niezwykłości — zniknięcie służących, szubienica, gos
poda, Emina i Zibelda, tajem niczy napój — omówione zostały już wcześ
niej. Dodać by tu  trzeba jedynie wzmiankę o Cyganach-przem ytnikach, 
w których towarzystw ie przez czas jakiś przebyw ał Alfons, oraz o dwu 
pięknych córkach ich wodza, łudzących podobieństwem do M auretanek. 
W dalszej drodze Alfons spostrzega „gotycką kaplicę, o którą opierała 
się mała chatka, z pozoru w yglądająca na pustelnię” (s. 27) — takiej sce
nerii nie powstydziłaby się żadna szanująca się powieść sentym entalna! — 
a w niej pustelnika i „opętanego Paszeko”. Imię to dość często spotykane 
wówczas w powieściach (np. w  Inez de Kastro pani de Genlis).

Zaraz potem pojaw iają się charakterystyczne postaci przez cały wiek 
grasujących po literatu rze zbójców, tyle że nie napadających, ale uwal
niających bohatera z rąk  inkw izycji32. Zamieszkują oni oczywiście poło-

31 Jakkolw iek zlokalizow anie akcji w  H iszpanii um otyw ow ane być mogło rów 
nież znajom ością tego kraju i zainteresow aniem , jakim darzył go autor, a także 
m ożliw ością um ieszczenia tu przedstaw icieli różnych religii i kultur.

32 Zob. ciekaw e rozważania J a n i o n  (op. cit., cz. 4, rozdz. 5, 6) na tem at ro
m antycznej koncepcji „szlachetnego zbójcy”.



żonie pod ruinam i m iasta wspaniałe podziemia, do których można się 
dostać jedynie przez studnię. Prerom antyczna i „gotycka” ta sceneria 
(por. ty tu ły  i miejsca akcji powieści gotyckich!) niekoniecznie zaczerpnię
ta  została z Idziego Blasa Lesage’a (jak twierdzi Kukulski; К  766), nie 
jest też wcale wymyślona przez Potockiego, lecz wiąże się ściśle z histo
rycznym i miejscami schronienia muzułmanów w H iszpanii33. Stanowi 
ona jeden z bardziej typowych przykładów ambiwalentnego charakteru  
powieści — jej „literackiego” i „naukowego” zarazem zabarwienia.

Po raz w tóry pojawiają się owi zbójcy, by zwabić Alfonsa w zarośla 
i kazać m u przybyć za parę dni w oznaczone miejsce, które oczywiście 
okazuje się wejściem do podziemi, otwierającym się za pomocą tajem 
nego mechanizmu poruszającego głazy; w podziemiach znaleźć się musi 
grobowiec z białego m arm uru oświetlony czterema lampami i modlący 
się derwisz; wyjście stam tąd prowadzi zaś do ru in  zamku Kassar-Gome- 
lez. Trudno o pełniejszą realizację gotyckiej scenerii, z „obowiązkowym” 
grobowcem, którą tak  świetnie umiała wyczarować Radcliffe (Pustelnik  
tajemnego grobowca, Pustelnik z czarnego grobowca) czy L ew is34.

Przytoczone tu  zostały dotychczas „gotyckie” elem enty planu głów
nego powieści, jednak nie jest to jedyny plan, na którym  one występują. 
Jak  wiemy, powieść obfituje w liczne opowiadania bohaterów o nich sa
mych i o innych postaciach. Opowiadania te noszą również znamiona 
powieści gotyckich. Historia Gomelezów i ich zamku Kassar-Gomelez 
może tu  być czystym przykładem  gatunku. Jej cechy: historyczny i re- 
welatorski charakter akcji, odkrywającej rzekomo tajem nice historii, 
egzotyka, tem at (niezwykłe dzieje tajnego związku, którego członkowie 
planują przew rót polityczny), tajemniczość i przepych podziemi, gdzie 
akcja się toczy, niezwykłe losy głównego bohatera — szejka Gomele
zów — wszystko to każe traktować historię Gomelezów jako przykład 
powieści typu  ,,historical gothic”.

Zupełnie inny typ reprezentuje historia Cygana Pandesowny (Juana 
de Avadoro). Jest ona najobfitsza w  szczegóły, często krzyżuje się z opo
wieściami innych osób, jednocześnie zaś z wątkiem  głównym utworu 
związana jest nader luźno — poprzez parę aluzji do jego motywów fan
tastycznych. Przytoczmy najważniejsze etapy bujnego życiorysu Juana: 
dzieciństwo jego jako syna dziwaka; przebrany w roli narzeczonej wice
króla Meksyku; w klasztorze teatynów, w przebraniu hrabianki zako

33 Por. podziem ia z Idziego Blasa, na odm ianę będące m iejscam i schronienia  
chrześcijan przed Maurami.

34 O typowych w ów czas skojarzeniach erotyczno-cmentarnych (por. Mnich, opo
w iadania Sade’a), znajdujących odbicie w  scenerii wydarzeń, była już m ow a (zob. 
też J a n i o n ,  op. cit., cz. 4, rozdz. 8).



chanej w cnotliwym  księdzu S anudo35; ucieczka przed karą inkwizycji 
w „przebraniu” nieboszczyka; Juan  jako żebrak, służący kaw alera Toledo; 
Juan  jako adorator księżniczki Avila, tajne małżeństwo z nieistniejącą 
siostrą księżniczki36; Juan  ojcem Ondyny wychowanej w ukryciu w gó
rach; kariera polityczna Juana i jej krach; służba Gomelezom w roli 
naczelnika Cyganów, małżeństwo z dwiema Cygankami (!), dwie córki — 
oto zaiste skomplikowane losy.

N ietrudno zauważyć, że mimo pewnych realiów historycznych (karie
ra polityczna!) przew ażają tu  elem enty sentym entalnych historii miłos
nych obok elem entów powieści aw anturniczych i obyczajowych (podobny 
charakter m ają w Rękopisie również historie opowiedziane przez Pande- 
sownę — Marii de Torres, księżnej Medina Sidonia, Frasquety Salero, 
hrabiego de Pena Velez 37). Gdyby się próbowało zaklasyfikować opowieść 
tę według wyżej przytoczonego klucza, trzeba by ją  bez wątpienia zali
czyć do typu  „sentimental gothic”, w rodzaju powieści pani Radcliffe.

Równocześnie nie sposób nie zauważyć, że w przeciwieństwie do serio 
potraktow anej historii Gomelezów — historię Juana Avadoro określić by 
można jako „uśm iechniętą”. W ykorzystując z upodobaniem chw yty go
tyckiej powieści sentym entalnej Potocki bawi się nim i i pokpiwa sobie 
z nich; widać to zwłaszcza w tedy, gdy z całym spokojem opisuje nie
prawdopodobne sytuacje (np. epizod z Juanem  i Leonorą-M anuelą 38) lub 
stosuje przerysowania w  prezentacji postaci (np. wicekróla Meksyku). 
Nie jest to jednak parodia, lecz — podobnie jak w wypadku „powieści 
fantastycznej” — pastisz; Potocki, zadość czyniąc przemożnej pasji pisa
nia, śmieje się z samego siebie jako autora. Stąd też, skoro w ątek fan ta
styczny wyczerpuje się, sięga po inny, oba trak tu jąc  „instrum entalnie”. 
Już Caillois zauważył, że w m iarę posuwania się akcji charakter powieści 
staje się bardziej „łotrzykow ski” niż „nadprzyrodzony” 39.

Jeszcze inaczej przedstaw ia się historia rozbójnika Zota. Jest ona 
w pewnej m ierze paralelna do historii Juana; syn „rozbójnika z koniecz
ności”, jak  przystało na „szlachetnego zbójcę”, wchodzi na tę drogę

35 Postać kuszonego zakonnika przypomina postać Ambrozja z Mnicha.
36 Można doszukać się  tu śladu m otyw u „miłości w e trójkę”.
37 Spośród tych licznych, pokrewnych pod w ielom a w zględam i opow ieści w y 

różnić należy historię margrabiego Torres R ovellas, a szczególnie m eksykański epizod 
jego losów, zw iązany z m iłością do uroczej Tlaskali, która zmarła w  w ięzieniu  
u boku ukochanego; uderza tu  podobieństw o do opow iadań Chateaubrianda, jak  
i ogólnie prerom antyczny charakter (egzotyka N ow ego Św iata jako szczegół dotych
czas nie znany).

38 Przykład użycia charakterystycznego, „hoffm anowskiego” (zob. J a n i o n ,  
op. cit., cz. 4, rozdz. 2) chw ytu  podwojenia, w prowadzenia sobowtóra.

39 C a i l l o i s ,  Odpowiedzialność i styl, s. 93.



z zemsty za zniewagi i krzywdę wyrządzoną mu przez małego Principina,. 
by zostać piratem  i „Janosikiem ”, by wreszcie, wskutek zdrady ze strony 
przyjaciół i kochanki, stać się najpospolitszym rozbójnikiem. Historia ta 
z całego utw oru najwięcej nosi symptomów literackich epoki, która do
piero ma nadejść, rom antyzm u40. Już niektóre inne cechy (jak senty
mentalizm, gotycka sceneria ru in  i podziemi, dzikiej natury, bohaterowie 
o cechach indywidualności silnych i skłóconych z otoczeniem, czy wresz
cie fantastyka) nakazują spojrzeć na Potockiego jako na sui generis p re 
kursora romantyzm u. Historia Zota, a w jeszcze większym stopniu — 
historia innego szlachetnego zbójcy, Testa Lungi, dobroczyńcy ludu (por. 
Zbójców  Schillera lub Robin Hooda z jednej, bohaterów Byronowskich 
z drugiej strony), przez swój charakter fatalistyczny i w gruncie rzeczy 
tragiczny jest historią w pełni już romantyczną. Podobnie jednak jak 
historia Zota nie posiada samych tylko cech romantycznych, ale nosi także 
pewne znamiona komizmu (rodzina rozbójnika), tak i całość Rękopisu  nie 
jest po prostu utworem prerom antycznym . Jak bardzo am biwalentny jest 
jego charakter, ile cech epoki poprzedniej posiada, świadczy następna 
wpisana weń powieść, którą określić by można mianem powieści obycza- 
jowo-satyrycznej w typie Idziego Blasa. Na podobieństwo treściowe oby
dwu utworów zwrócił uwagę już Brückner, formalne — szczególnie pod
kreślił Kukulski.

Głównym przedmiotem satyry  jest w Rękopisie honor; Kukulski uznał 
ową „krytykę feudalnego pojęcia honoru jako reguły etycznej” za kom
pozycyjną przeciwwagę problem atyki filozoficznej (K 762). K rytykę taką 
podejmowano niejednokrotnie już przed Potockim (K andyd, Kubuś fata- 
lista). Dopiero Potocki jednak ukazał absurdalność tego pojęcia w sposób 
szczególny, przedstawiając, jak w krzywym  zwierciadle, również jego 
dwie wersje: kupiecką i zbójecką.

Reprezentantem  honoru rycerskiego, którego istota zdawała się pole
gać na pojedynkowaniu się przy byle okazji, jest ojciec głównego boha
tera, Juan  van Worden. Przyczyną pojedynku może być dla niego wy
przedzenie jego powozu przez inny, niezgodność poglądów, a naw et 
obawa, by nie powstała sprzeczka (!). Jedynym  jego zajęciem jest spisy
wanie historii pojedynków, w oparciu zaś o ten  kodeks — rozstrzyganie 
spraw honorowych. Paradoksalność tej postaci potęguje jeszcze jej naiw 
ność życiowa i pewne ograniczenie umysłowe, którym  napiętnował Po
tocki swego bohatera, żywo przypominającego postać kapitana z Kubusia  
fatalisty. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie w owej epoce miała kwestia 
honoru, ry tuału  honorowego, można uznać kreację Juana van W orden za_ 
przerysowany komediowo, niemniej jednak — portret współczesny.

40 J a n i o n, op. cit., cz. 4, rozdz. 2.



Absurd, do jakiego można dojść, absolutyzując pojęcie honoru, uka
zuje Potocki jeszcze w yraźniej, przedstaw iając przykład innego zastoso
wania tej samej zasady — w historii Lopeza Suarez, czyli w dziejach 
rywalizacji dwóch domów kupieckich, Suarezów i Morów. W ywiązała 
się ona na tle ,,drażliw ej” dla ich kupieckiego honoru spraw y dwóch mi
lionów piastrów, które rody te usiłowały sobie bezskutecznie — oddać. 
Potocki tw orzy tu  replikę zasad honorowych szlachty, kodeks honorowy 
,,à rebours”. Tak więc Lopeza obowiązuje zakaz wdaw ania się w stosunki 
ze szlachtą, noszenia broni, używania ty tu łów  szlacheckich. Ów honor 
kupiecki cechuje drażliwość bynajm niej nie mniejsza od tej, k tórą obser
wowaliśmy u samego Juana van W orden; obrazą są tak naturalne z punk
tu  widzenia handlowego czynności, jak  sprawdzenie jakości nabywanego 
tow aru czy zaprotestowanie weksla.

Analogicznie groteskowe rozumienie honoru przedstaw ia Potocki na 
przykładzie rozbójnika Zota (ojca), który, aby zadośćuczynić danem u sło
wu, m orduje obydwu antagonistów, gdyż — każdemu z nich przyrzekł 
zabić drugiego i od każdego z nich wziął pieniądze. Odrzuca natom iast 
Zoto zapłatę i odmawia wykonania ,,zamówionego” zabójstwa, skoro 
przekonuje się, że przyszła ofiara jest żoną, a nie kochanką zazdrosnego 
szlachcica, honor bowiem nie pozwala mu wykonywać „czynności kata” .

Nie można nie wspomnieć, że ten  sam problem, w wyżej przytoczo
nych w ypadkach potraktow any komediowo, ma w powieści również swój 
w ariant tragiczny (w historii hrabiego Torres Rovellas czy księcia Medina 
Sidonia). Ten wieloaspektowy charakter ujęcia danego motywu lub za
gadnienia jest znam ienny dla Potockiego; przykładem  może być tu  rów
nież wykład serio filozofii m aterialistycznej obok jej żartobliwej wersji 
w wykładzie don Beliala 41.

Satyra na fanatyzm  pojmowania honoru posiada charakter obycza
jowy; Potocki nie cofnął się również przed sięgnięciem do odwiecznych 
komicznych typów; odwiecznych, lecz osadzonych równocześnie mocno 
w  konkretnej obyczajowości XVIII wieku. Przykładem  jest tu  roztargnio
ny w najw yższym  stopniu fanatyk-m atem atyk, don Henryk Velasquez, 
oraz jego syn, geometra. Kreśląc wspaniałą komediową sytuację, w któ
rej w ystępują dwaj kontrastu jący  ze sobą bracia: roztrzepany piękniś- 
-światowiec i poważny naukowiec, roztargniony do tego stopnia, że wsku
tek  pomyłki „oddaje” swą narzeczoną b ratu  — Potocki nie omieszka na

41 N ie ma bow iem  racji K u k u l s k i  (K 762), uważając w ykład don Beliala  
za polem ikę z zasadam i etyki La M ettrie’ego i H elw ecjusza — jest to po prostu 
jeszcze jeden przykład, że Potocki dla dobrego żartu gotów „sprzedać” naw et poglą
dy sw ych mistrzów. N ie przekonujące jest też zdanie T. S i n k  i (op. cit., s. 84), 
który uw aża ten  w ykład za „listek figow y” praw dziw ych poglądów Potockiego.



szkicować satyrycznego obrazu mody czasów Ludwika XIV i jej odbicia 
w środowisku hiszpańskim 42.

Arcydziełem zaś hum oru jest opis przygód, jakich doświadcza syn 
nieszczęsnego m atem atyka, którego nie udało się ojcu wykierować na 
tancerza. Jego roztargnienie, nieżyciewość i zupełna niezaradność stają 
się powodem powstawania mnóstwa zabawnych sytuacji; komizm ten 
jeszcze potęgują relacje bohatera o własnych przeżyciach (np. gdy dwie 
kobiety wciągnęły go do wspólnego łoża: „Przypom niały mi się niektóre 
właściwości linii krzywych zwanych oskulacyjnymi”, „Uczucia moje roz
w inęły się w szereg rosnący w nieskończoność” ; s. 293).

Z tragicznym i skutkam i fanatycznego honoru przeplatają się, jak wi
dzimy, tragikomiczne skutki fanatyzm u w sprawach nauki. Przykładem  
mogą tu  być również dzieje Diega Hervasa, k tóry  walczy przez całe życie 
z przeciwnym losem o stworzenie syntezy obejmującej całość wiedzy 
i o zawarcie jej w stu  tom ach43, by umrzeć widząc dzieło swego życia 
zniszczone.

Do innego typu postaci należy Felipe de Avadoro, wcielenie nieśmia
łości i bierności, systematyczności, jednostajności życia (jedynym zaję
ciem, jakiem u się oddawał, jedyną pasją — produkcja atram entu). Los 
jego jednak obfitował w przygody, które wreszcie wpędziły go do grobu. 
Tragiczne w gruncie rzeczy zakończenie tej historii, podobnie jak w in
nych wypadkach, nie zdoła zaćmić „uśmiechniętego” tonu całości, tak  
charakterystycznego dla Potockiego.

Pisząc o komediowych postaciach Rękopisu, nie sposób nie wspomnieć 
fanatycznego zwolennika m edycyny chemicznej, doktora Sangre Moreno 
(bez wątpienia „krew niaka” podobnie zapalonego wyznawcy homeopatii, 
doktora Sangrado z Idziego Blasa 44), oraz znanego od czasów Arystofa- 
nesa typu natrę ta  — wścibskiego pieczeniarza Busquerosa.

Jak widzimy, satyryczne kreacje Potockiego oscylują między portre
tem  obyczajowym a odwiecznym typem  komediowym, stąd można szukać 
podobieństw i u Lesage’a, i u Diderota. Nasuwa się jednak pytanie, czy 
te  różne postaci i ich historie coś łączy, czy ostrze satyry  Potockiego jest 
przeciw czemuś wymierzone. Odpowiedź wydaje się prosta: przeciw 
wszelkiego rodzaju fanatyzmowi. Może to być fanatyzm  w dziedzinie 
honoru, spokoju czy „uczynności” ; przeciw fanatyzmowi jako postawie

42 O satyrze na fanatyzm  nauki zob. T. S i n k o ,  op. cit., s. 63.
43 Potocki stw orzył tę postać w  oparciu o  losy autentycznej postaci w spółczes

nego sobie polihiistora Hervasego, autora 2i2-tomowej encyklopedii (wspominają o tym  
liczni badacze Rękopisu).

44 Zwrócił uwagę na tę zbieżność K u k u l s k i  (K. 766). N ie bez znaczenia 
jest również fakt, że Potocki nie zatarł śladów ow ej „pożyczki”, lecz naw et napro
w adził na jej trop (podobieństwo im ion bohaterów), nie bez znaczenia jako dowód 
św iadom ie literackiej koncepcji powieści.

5 —■ P a m ię tn ik  L i te r a c k i  1973, z. 4



człowieka w ogóle (geneza takiej postawy u tak typowego reprezentanta 
swojej epoki, jakim  był Potocki, jest oczywista).

Tak pojm ując płaszczyznę wspólną wszystkim elementom ,,powieści 
satyrycznej” w  Rękopisie dostrzegam y bez trudu, że — mimo żartobliwej 
formy, problem atyka nie jest tu  bynajm niej błaha. Podczas gdy w w y
padku poprzednich dwu płaszczyzn powieści Potocki stworzył pastisz, 
swego rodzaju zabawę literacką, w  w ypadku „powieści satyrycznej”, ko
rzystając z jej częściowo ustalonej formy, przekazał treści poważniejsze, 
poruszył obchodzące go zagadnienie — fanatyzm u.

Jak dalece odległy był sam Potocki od wszelkiego fanatyzm u, widzi
m y dobrze na przykładzie następnego składnika Rękopisu, k tóry  określić 
by można m ianem  rom ansu filozoficznego. Najlepszy znawca filozoficznej 
i naukowej sfery  utw oru Potockiego, Tadeusz Sinko, odmawia mu co 
praw da tego m iana 45. Nie sposób z nim się nie zgodzić, jeśli idzie o całość 
powieści, niem niej jednak  przyznać trzeba, iż jednym  z jej elementów 
jest właśnie rom ans filozoficzny w typie powiastek filozoficznych Dide
rota i W oltera. Główne jego cechy są następujące: akcja traktow ana jako 
pretekst do snucia rozważań filozoficznych (jej umowność czy też słu
żebna rola są łatwo dostrzegalne); całość stanowi obronę, udowodnienie 
lub przeciwnie — ośmieszenie jakiejś tezy filozoficznej. Cechy te w ystę
pują  w Rękopisie aż nadto wyraźnie. Dysproporcje m iędzy rolą w akcji 
utw oru takich postaci, jak  Żyd W ieczny Tułacz czy Velasquez, a rozmia
ram i prowadzonych przez nie dywagacji w skazują wyraźnie na zamie
rzony cel ich istnienia w powieści.

Natomiast spraw a in tencji samych tych dywagacji nie wydaje się taka 
prosta. Kukulski, jak  wiemy, widzi w  nich cel polemiczny w stosunku 
do poglądów Chateaubrianda. Inni k ry tycy  dostrzegają tu  m anifestację 
m aterialistycznych poglądów autora, ale przecież tych  karkołom nych nie
kiedy wywodów poważny uczony, jakim  był bez w ątpienia Potocki, nie 
mógłby traktow ać serio. Sinko tłum aczy sprawę koniecznością masko
wania poglądów. Nie jest to tłum aczenie w ystarczające, gdyż Potocki nie 
był wówczas już w swych poglądach odosobniony, a sposób owego masko
wania okazuje się nader nieprzekonyw ający.

Spróbujm y więc się przyjrzeć poruszonym  w „rom ansie filozoficz
nym ” zagadnieniom. O licznych kpinach z kabały i Biblii (nieraz bardzo 
subtelnych, jak  wyliczanie przodków rodu Uzeda na wzór Genesis) była 
już mowa. „Pozytyw nych” wykładów filozoficznych mamy w Rękopisie 
parę; dzięki postaci Velasqueza wprowadzeni zostajemy w problem atykę 
całej niem al współczesnej wiedzy (Newton, Leibniz, Locke, zagadnienie 
kw adratu ry  koła, m atem atyki historii itd.). Postać Ahasvera pozwala

45 T. S i n k o ,  op. cit., s. 2.



autorowi podjąć w ykład porównawczej historii religii, z k tórej jasno 
ma wynikać natu ra lny  charakter chrześcijaństwa jako produktu ewolucji 
innych religii.

Arcydziełem „rozprawki filozoficznej” jest właśnie włożony w usta 
Velasqueza (przemawiającego zresztą rzekomo z pozycji gorliwego kato
lika — co zdaniem Sinki ma stanowić „listek figowy”) wywód na tem at 
religii naturalnej i objawionej. Mistrzostwo i „perfidia” Potockiego pole
gają na tym , że obrońcy religii objawionej wkłada w usta argum enty — 
deistów, zaś końcowy wniosek (żądanie tolerancji dla katolicyzmu) to 
właśnie postulat zwolenników religii natury. W wykładzie na tem at istoty 
życia oraz woli i rozum u jako pochodnych wrażeń zmysłowych każe na
tom iast Potocki tem uż Velasquezowi używać argum entów La M ettrie’ego.

Była już mowa o postaci polihistora Hervasa (w którym  Sinko dopa
tryw ał się portre tu  Diderota, jak  i autoportretu Potockiego). A utor nie 
omieszkał m u z kolei przypisać poglądów Holbacha na kwestię kreacji 
św iata (który niekoniecznie powstał za sprawą Boga), a także uczynić go 
zwolennikiem tezy o „kwasie uniwersalnym ” jako przyczynie życia na 
ziemi.

Tak więc daje nam  autor Rękopisu obszerny wybór poglądów fran
cuskich m aterialistów , z którym i zdaje się solidaryzować. Jednakże przy
jętą  przez nich od Hobbesa hedonistyczną etykę egoizmu każe głosić 
don Belialowi, z drugiej zaś strony z przyjemnością odwołuje się do 
logicznego wywodu, którego konkluzją jest paradoks, jak  np. „dwum ian 
miłości” Velasqueza.

Nie negując więc bynajm niej ani poglądów Potockiego, ani tego, że 
usiłował dać im w swej powieści wyraz 46, nie można zgodzić się z żad
nym  z badaczy, upatrujących w Rękopisie wyłącznie cel polemiczny bądź 
popularyzatorski, wobec którego cała reszta utworu, głównie zaś jego 
fabuła, pełniłaby rolę służebną bądź maskującą. Nie należy przecież za
pominać, iż problem atyka filozoficzna występuje w  powieści nie od 
początku i tylko jako jeden z jej elementów, bynajm niej nie naczelny, 
a więc wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, by wyłącznie ze względu 
na nią Potocki napisał utw ór tak bogaty i złożony, w którym  współgrają 
i splatają się ze sobą ściśle elem enty powieści fantastycznej, gotyckiej, 
satyrycznej i filozoficznej.

O niekonsekwencjach i paradoksach tej książki była mowa już wielo
krotnie, podobnie jak o jej specyficznym humorze, który bez względu 
na wagę problem atyki danego w ątku nadaje całości jednolity ton. Z uś
miechem trak tu je  Potocki swoich bohaterów, z uśmiechem — tworzone

46 Do zbadania pozostaje jeszcze ciągle problem narratora i polifonicznej struk
tury narracyjnej Rękopisu.



przez siebie wątki, z uśmiechem — „pożyczki literackie”, współczesne 
mody powieściowe, filozofię, naukę i wreszcie siebie samego jako twórcę. 
Jeślibyśm y więc usiłowali znaleźć dla całości powieści, złożonej z tak 
różnych elementów, wspólny mianownik, wspólne określenie, a hum or 
ten  wzięli pod uwagę, Rękopis znaleziony w  Saragossie należałoby nazwać 
„powieścią ludyczną”.

Odwołując się do naszej tytułow ej m etafory muzycznej, w której 
w ystępujące obok siebie — odrębne, a tak  silnie przecież powiązane 
w arstw y Rękopisu  porów nane zostały do głosów w utworze polifonicz
nym, trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jak  świetnie współbrzmią ze 
sobą wszystkie te  głosy, w  jak  doskonałej harm onii pozostają. Tak dosko
nałej, że bacznie trzeba się przysłuchać, żeby usłyszeć każdy z nich 
z osobna.


