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Podró¿opisarstwo
jako forma z pogranicza faktu i beletrystyki –
analiza na postawie Podró¿y do Cesarstwa Marokañskiego Jana Potockiego

I.

Wprowadzenie

Czasy oœwiecenia cechowa³y siê du¿¹
ruchliwoœci¹, poszerzaj¹c dotychczasowe podró¿nicze projekty o dwa wa¿ne typy woja¿owania1 . Po pierwsze, w XVIII wieku u kszta³towa³
siê typ nowoczesnej wyprawy badawczej.
Wybitni badacze opuszczali Europê i przedostawali siê na inne kontynenty, a ekspedycje
naukowe, które tam prowadzili, wywar³y
niema³y wp³yw na rozwój nauk przyrodniczych
i geograficznych. Drugim nowym modelem wyprawiania siê by³o podró¿owanie dla rozrywki
i przyjemnoœci, œciœle skorelowane z narodzinami nowoczesnej turystyki. W XVIII wieku
sta³a siê ona wa¿nym elementem stylu ¿ycia
arystokracji i bur¿uazji. Stanowi¹c antidotum
na nudê wywo³an¹ nadmiarem wolnego czasu,
obok czysto rozrywkowej pe³ni³a tak¿e funkcjê
terapeutyczn¹.
W oœwieceniu podró¿ sta³a siê zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym i pozbawiona zosta³a uroczystego charakteru, jaki posiada³a w epokach wczeœniejszych. Oœwiecenie
przynios³o tak¿e bujny rozwój literatury podró¿niczej2 . Najchêtniej zaczytywano siê w relacjach z podró¿y pozaeuropejskich, fascynowano
siê egzotycznymi krajami, a im barwniejszy
opis, tym bardziej przypada³ czytelnikom do
gustu – nawet jeœli jego walory literackie by³y
w¹tpliwe.
Hrabia Jan Potocki wpisuje siê w œrodowisko podró¿uj¹cych osiemnastowiecznych
arystokratów. Jest to jednak przypadek szcze-

1

gólny, niezwyk³y. Cz³owiek, który ideê globtroterstwa wcieli³ w swoim ¿yciu w sposób doskona³y3 ; mo¿na o by rzec, ¿e podró¿ sta³a siê
treœci¹ jego ¿ycia. Janusz Ryba twierdzi nawet,
i¿ „poci¹g do podró¿y [...] [u Potockiego]
przekroczy³ granicê normalnoœci i przybra³
postaæ patologiczn¹”4 . Niew¹tpliwie wieczna
tu³aczka zapocz¹tkowana w bardzo m³odym
wieku, kiedy to opuœci³ swój rodzinny kraj,
odcisnê³a trwa³e piêtno na psychice Potockiego
i silnie wp³ynê³a na jego œwiatopogl¹d,
kszta³tuj¹c postawê otwartoœci wobec innych
kultur, relatywizm i kosmopolityzm.
„Podró¿omanii” 5 Jana Potockiego znakomicie dowodzi fakt jego niespodziewanego
wyjazdu do Hiszpanii, a nastêpnie do Maroka.
Oto w sierpniu 1790 roku Jan Potocki, pose³
poznañski g³êboko zaanga¿owany w sprawê
reform Sejmu Wielkiego, nagle opuszcza kraj
i udaje siê w podró¿ o (ukrywanym pod p³aszczykiem misji dyplomatycznej) charakterze
turystycznym. Trudno nie zgodziæ siê
z psychologiczn¹ interpretacj¹ tego faktu, jak¹
proponuje Ryba:
W miarê up³ywu czasu po¿¹danie wielkiej
podró¿y stawa³o siê w nim coraz silniejsze.
[...] Musia³ wyjechaæ, aby roz³adowaæ stan
przykrego napiêcia. W tym momencie
wszystkie sprawy, które dot¹d go
interesowa³y, przesta³y mieæ dla niego
jakiekolwiek znaczenie6 .

Por. J. Ryba, Motywy podró¿nicze w twórczoœci Jana Potockiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1993, s. 7-18.
Tam¿e, s. 18-44.
3 Tam¿e, s. 45.
4
J. Ryba, Jan Potocki (1761-1815), [w:] Pisarze polskiego oœwiecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Goliñskiego,
Warszawa 1994, s. 431.
5
Terminu tego u¿ywa Ryba w tekœcie Motywy podró¿nicze.., s. 59.
6
J. Ryba, Motywy podró¿nicze... , s. 62.
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Warto nadmieniæ, i¿ Maroko w XVIII
wieku by³o w Polsce krajem nieznanym.
Co wiêcej, ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
zagra¿aj¹ce ze strony zamieszkuj¹cych ten
kraj plemion, indywidualna wêdrówka turysty
z Europy bez eskorty by³a niemo¿liwa7 . Jednak
Potockiemu siê uda³o – fakt ten z dum¹ podkreœla³ na pocz¹tku swej relacji, dodaj¹c tym samym wartoœci owej wyprawie:
Jestem zreszt¹ pierwszym cudzoziemcem, który przybywa do tego kraju po
prostu jako podró¿nik, i s¹dzê, ¿e przynajmniej z tej przyczyny opis mojej
podró¿y mo¿e okazaæ siê zajmuj¹cy8 .

Potocki jawi siê w swej publikacji jako turysta,
a to nadaje indywidualne rysy jego postawie –
relacja ma zatem spe³niaæ przede wszystkim
funkcjê poznawcz¹ i estetyczn¹.
Podró¿, nie jako wyprawa, lecz jako
okreœlenie formy literackiej, w krytycznoliterackiej myœli oœwieceniowej nie zaistnia³a9 .
Jednak, jak zauwa¿a Ziêtarska10, w œwiadomoœci czytelników, a tak¿e autorów dbaj¹cych
przecie¿ o „literackoœæ” wypowiedzi, podró¿
funkcjonowa³a w genologii ju¿ w XVII wieku.
Uczona nadmienia tak¿e, ¿e we wspó³czesnym literaturoznawstwie przynale¿noœæ piœmiennictwa podró¿niczego do historii literatury
jest niepodwa¿alna, a wzrost zainteresowania
t¹ dziedzin¹ piœmiennictwa wi¹¿e siê
z rozwojem antropologii strukturalnej. Przynale¿noœæ relacji podró¿niczych do przestrzeni
literatury uznajê wiêc za fakt, choæ w dalszych
rozwa¿aniach oka¿e siê, i¿ status podró¿y
w genologii nie jest wcale tak jednoznaczny.

7
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II.
Podró¿, opis podró¿y, dziennik
podró¿y – poszukiwania formalne
S³ownik terminów literackich11 wskazuje
na dwubiegunowoœæ podró¿opisarstwa12 :
bowiem podró¿ obejmuje zarówno relacje
o charakterze w pe³ni dokumentarnym, jak
i opowiadania o wyprawach zmyœlonych.
Pomiêdzy tymi biegunami znajduje siê zaœ
szereg gatunków, w których oba te wyznaczniki – dokumentaryzm i fikcja – miesz aj¹ siê
w ró¿nych kombinacjach. Rozumiemy wiêc,
¿e termin „podró¿”13 kreœli przed badaczami
form literackich niezwykle rozleg³¹ przestrzeñ.
W niniejszej pracy, pochylaj¹c siê nad Podró¿¹
do Cesarstwa Marokañskiego Jana Potockiego, skupiê siê jednak g³ównie na pierwszym,
„werystycznym” biegunie i jego literackim
kszta³towaniu relacji dokumetarnej.
Na uwagê zas³uguje tu ujêcie Stanis³awa Burkota, który traktuje podró¿opisarstwo
jako „specyficzn¹ odmianê piœmiennictwa,
maj¹cego w³asne regu³y poetyki, jako wiêc [...]
gatunek pogranicza, który mieœci siê
w zasadzie w obrêbie «literatury faktu», choæ
doœæ swobodnie przekracza niekiedy tê granicê, by – nabieraj¹c cech nowych, ³¹cz¹c fakty
z fikcj¹ i odmiennymi formami wypowiedzi –
znaleŸæ siê w obrêbie literatury piêknej”14 .
Propozycja Burkota, który rozpatruje podró¿
jako miêdzybiegunowy twór nale¿¹cy d o
literatury faktu, wydaje mi siê niezwykle cenna
w odniesieniu do relacji Jana Potockiego.
Id¹c dalej tropem Krzywego15 , pragnê
usytuowaæ podró¿ w dwóch planach ze wzglêdu na uk³ad funkcji. Pierwszy to plan „¿yciowopraktyczny”, którego prymarnym celem jest

Tam¿e, s. 50.
J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa Marokañskiego, [w:] Tego¿, Podró¿e, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1959, s. 109.
9
Por. Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podró¿ – powieœæ – reporta¿), Toruñ
1966, s. 11.
10 Por.: J. Ziêtarska, Relacje Jana Potockiego z Turcji, Egiptu i Maroka na tle piœmiennictwa podró¿niczego doby
oœwiecenia, „Przegl¹d Humanistyczny” 1972 nr 6, s. 44.
11 S³ownik terminów literackich, pod. red. J. S³awiñskiego, Warszawa 2002.
12
„Podró¿opisarstwo” traktujê jako typ tematyczno-strukturalny, nie zaœ jako gatunek, por.: R. Krzywy, Od hodoeporikonu
do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001, s. 29.
13 Okreœlenia „podró¿” bêdê u¿ywa³a synonimicznie ze s³owem „podró¿opisarstwo” je¿eli nie jest zaznaczone
inaczej lub jednoznacznie nie wynika z kontekstu.
14 S. Burkot, Polskie podró¿opisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 6-7; cyt. za: R. Krzywy, dz. cyt., s. 19
(podkreœlenie – A.M.).
15
Tam¿e, s. 20-23 i 26-31.
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u¿ytkowoœæ, drugi – „beletrystyczny”, który, nie
wychodz¹c poza obrêb literatury faktu, za nadrzêdn¹ uznaje funkcjê artystyczn¹ (nale¿y
zauwa¿yæ tu zbie¿noœæ z wy¿ej przedstawion¹
definicj¹ Burkota: obaj badacze umieszczaj¹
powieœciopisarstwo na styku literatury piêknej
oraz literatury faktu). Granica miêdzy tymi
dwiema funkcjami bywa p³ynna, jednak nale¿y
pamiêtaæ, ¿e nawet podró¿ o dominuj¹cej funkcji artystycznej wywodzi siê z form o nastawieniu praktycznym – dokumentacyjnym i informacyjnym. Podró¿ to przede wszystkim
bowiem wypowiedŸ poznawcza.
Zamykaj¹c rozwa¿ania teoretyczne,
potraktujê (za Krzywym) opis podró¿y jako
odmianê rodzajow¹ na gruncie epiki,
wchodz¹c¹ tak¿e w obrêb literatury faktu. Zaœ
dziennik podró¿y, który w dalszym wywodzie
bêdzie mnie interesowa³ szczególnie, uznajê
za typ znajduj¹cy siê na obszarze wspólnym
dziennika oraz opisu podró¿y.
Relacja z podró¿y powinna realizowaæ
siê w pewnej konwencji tematyczno-kompozycyjnej. Tutaj pojawia siê g³ówne zagadnienie
mojej pracy, którym stanie siê zbadanie wyznaczników charakterystycznych dla tej konwencji16 w Podró¿y do Cesarstwa Marokañskiego
Jana Potockiego.

1. Autoptycznoœæ
Autoptycznoœæ oznacza to¿samoœæ
podmiotu podró¿y z autorem jej literackiej realizacji. Jan Potocki odby³ w 1791 roku podró¿ do
Cesarstwa Marokañskiego. Podczas wyprawy
pisa³ dziennik, o czym sam informuje na
pocz¹tku relacji z pewn¹ doz¹ kokieteryjnego
zadziwienia:
Wiêc jednak zaczynam prowadziæ
dziennik podró¿y! Nie mia³em zamiaru go
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pisaæ, ale ulegam nieodpartej potrzebie,
któr¹ odczuwaj¹ wszyscy podró¿nicy. Ju¿
w staro¿ytnoœci zauwa¿ono, ¿e nie
zachwyca nas najpiêkniejszy nawet
zak¹tek œwiata, kiedy nie mamy przy sobie
nikogo, komu by mo¿na powiedzieæ:
Spójrz, co za piêkna okolica! Je¿eli
kiedykolwiek og³oszê ten dziennik,
bêdzie to dowodzi³o, ¿e i ja uleg³em takiej
w³aœnie potrzebie17 .

Dziennik staje siê wiêc powiernikiem myœli
podró¿nika, nieod³¹cznym towarzyszem, spe³nia rolê terapeutyczn¹. Pisarz podkreœlaj¹c,
i¿ pisze tylko dla siebie, by zaspokoiæ swoje
indywidualne potrzeby, wchodzi w konflikt
z tekstem z natury przeznaczonym do komunikowania. Fakt ten ukazuje przewrotnoœæ myœlenia Potockiego, który, choæ pisa³ dla siebie,
myœla³ przecie¿ o czytelniku. Podró¿nik pragnie, by czytaj¹cy dzieli³ jego zachwyty, a wiêc
poprzez lekturê sta³ siê niejako wspó³towarzyszem wyprawy. W dalszej czêœci dziennika
Potocki niejednokrotnie zwraca siê do czytelnika czy to bezpoœrednio, czy te¿ w trzeciej
osobie – fakt ten dowodzi, ¿e wypowiedŸ od
pocz¹tku mia³a swojego adresata.
Autor dziennika, podró¿nik i narrator
w jednej osobie, czyli uk³ad decyduj¹cy o morfologii gatunku opisu podró¿y, staje siê gwarantem wiarygodnoœci relacji, „potwierdza, ¿e to,
co zosta³o przedstawione i opisane, by³o rzeczywiœcie obserwowane i uchwycone”18 . Z autoptycznoœci¹ ³¹czy siê „zasada moralnego
waloru opisu autopsyjnego”19 , któr¹ Czes³aw
Niedzielski nazywa tak¿e „zasad¹ szczeroœci,
autopsji i autentyzmu”20 . Czy Potocki kieruje
siê t¹ regu³¹ w swych podró¿niczych
relacjach? Najpe³niejsz¹ chyba odpowiedŸ
znajdujemy w Podró¿y przez stepy Astrachania
i na Kaukaz: „Czytelnikowi przyrzekam tylko

Krzywy podaje nastêpuj¹ce wyznaczniki podró¿opisarstwa: autoptycznoœæ, ekspozycja warstwy podmiotowej
i wynikaj¹ca st¹d subiektywizacja œwiata przedstawionego, ekspozycja warstwy deskryptywnej, sekwencyjnoœæ
relacji wynikaj¹ca ze szczególnego znaczenia odniesieñ czasoprzestrzennych, rozwchwianie zale¿noœci
przyczynowo-skutkowych, dehierarchizacja elementów œwiata przedstawionego. Tam¿e, s. 31-48. W tej pracy
skupiê siê jednak na trzech pierwszych z wy¿ej wymienionych.
17 J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 142.
18
Cytat za: R. Krzywy, dz. cyt., s. 32.
19 Cz. Niedzielski, dz. cyt., s. 41
20
Tam¿e.
21
J. Potocki, Podró¿ na stepy Astrachania i na Kaukaz , [w:] Tego¿, Podró¿e, s. 273.
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jedno: na nic nie zamykaæ oczu. Opowiem
o wszystkim, cokolwiek przydarzy mi siê zobaczyæ”21 . Trudno o pe³niejsz¹ deklaracjê rzetelnoœci w opisywaniu œwiata widzianego.
W dzienniku z wyprawy marokañskiej, nieco
metaforycznie ujmuj¹c tê kwestiê, pisze:
Podam wiadomoœci tak, jak zdo³am je
zebraæ, nie zaœ gotowe wnioski. Bêdê
gromadzi³ skamieliny, w miarê jak je
napotkam na swej drodze, a czytelnik sam
zechce je uporz¹dkowaæ wedle w³asnego
upodobania, zgodnie z systemem
Cronstedta lub Walleriusa22 .

To i wczeœniej przytoczone wyznanie œwiadcz¹
o indywidualnym spojrzeniu podró¿nika –
poznanie œwiata jest zawsze jednostkowe,
gdy¿ uwarunkowane jest przez osobnicz¹
sytuacjê egzystencjaln¹; st¹d wiarygodnoœæ
doznania formu³owanego w jêzyku jest zawsze
relatywna. Z problemu tego wyp³ywa drugi
wyznacznik relacji podró¿niczej, czyli...

2. Ekspozycja warstwy podmiotowej
i wynikaj¹ca z niej subiektywizacja
œwiata przedstawionego
G³ównym celem dziennika podró¿y
Potockiego jest zdanie relacji przedmiotowej.
Jednak obraz rzeczywistoœci zostaje przefiltrowany przez zmys³y podró¿nika, a tak¿e przez
jego umys³, co sprawia, ¿e relacja jest autorska, indywidualna – jego w³asna. Pisz¹c „widzia³em” czy „s³ysza³em”, podró¿nik skupia siê
na przedmiocie, jednoczeœnie eksponuj¹c
swoje „ja”.
To wyobraŸnia autora staje siê zasad¹
porz¹dkuj¹c¹ uk³ad elementów w tekœcie. To
jego osobista moc imaginacji i si³a skojarzeñ
tworzy obrazy. Za przyk³ad niech pos³u¿y fragment: „Kaid ten jest Murzynem, zniedo³ê¿nia³ym ze staroœci, o bia³ej brodzie i czerwonych
oczach” 23 – oto obiektywny opis, podró¿nik
22
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mówi, co widzi, by nastêpnie dodaæ: „[...] a jego
postaæ wywo³a³a w mojej wyobraŸni wspomnienie zbuntowanych przeciw Salomonowi geniuszów, które w baœniach «Z tysi¹ca i jednej
nocy» odgrywaj¹ rolê ciemiê¿ycieli korzystaj¹cych ze swej potêgi dla szerzenia z³a”24 .
Potocki, odwo³uj¹c siê do swojej wyobraŸni
ukszta³towanej przez lektury, wierzy w takowe
ukszta³towanie czytelnika; opisem swoim
wzmaga napiêcie, buduje z³owrogie obrazy,
które jednoczeœnie s¹ bardzo osobiste, gdy¿
odwo³uj¹ siê do fikcji literackiej. Tak budowany
opis jest niezwykle sugestywny. Jednak
ostatecznie Potocki konfrontuje wyobraŸniê
z rzeczywistoœci¹, pisz¹c: „Pomimo to kaid
powita³ jak najuprzejmiej ambasadora, a mnie
prawi³ szczególnie du¿o grzecznoœci.” Podró¿nik pragnie, by jego przekaz sta³ siê kopi¹
rzeczywistoœci, jednoczeœnie zaœ jego
komunikat przekracza funkcjê informacyjn¹
i z planu u¿ytkowego rozszerza siê na plan
beletrystyczny. Potocki wychodzi zatem poza
dokumentaryzm, który „nie posiada artystycznej wartoœci, jest neutralny”25.
Warto przytoczyæ w tym miejscu uwagê
Kowalskiej:
Opisy podró¿y s¹ zawsze procesem
twórczym, w którym poprzez osobowoœæ
autora dokonuje siê subiektywne
przetworzenie rzeczywistoœci i ujêcie jej w
niepowtarzalnej postaci jêzykowej [...].
Wybór faktów i rzeczy, ocena i interpretacja
dokonuje siê nie tylko na zasadzie jakichœ
obiektywnych, mniej lub bardziej
naukowych kryteriów [...], co na zasadzie
indywidualnej, impresyjnej, emocjonalnej
selekcji26 .

W niektórych fragmentach relacji Potockiego
dostrzegalna jest nuta ironii, wyczuwa siê
przek¹s czy sceptyczne podejœcie do rzeczywistoœci. Przypatrzmy siê fragmentowi, w którym Potocki ogl¹da widowisko po³ykaczy

J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 142.
Tam¿e, s. 159.
24
Tam¿e.
25 S. Morawski, Mimesis, [w:] Sztuka, technika, film, pod red. A. Kumola i D. Palczewskiej, Warszawa 1970, s. 68-106;cyt.
za: Krzywy, s. 36.
26
M. Kowalska, Œredniowieczna arabska literatura podró¿nicza, Kraków 1973, s. 12; cyt. za: Krzywy, s. 35.
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wê¿ów: „Zapytali mnie, czy chcê, by siê wprawili w stan jeszcze wiêkszego podniecenia,
lecz ja przeciwnie, poprosi³em, by siê uspokoili,
widzia³em ju¿ bowiem na Wschodzie wielu
szaleñców ró¿nego rodzaju, i odprawi³em
moich d¿esawich, obdarzaj¹c ich paroma groszami”27 . Podró¿nik staje siê panem sytuacji,
to on decyduje o biegu wydarzeñ. Opieraj¹c siê
na indywidualnym doœwiadczeniu i emocjach,
powoduje, ¿e mog¹ca zaistnieæ sytuacja nie
zaistnia³a, bo nie wyda³a mu siê tego warta –
tote¿ nie zostanie opisana w jego dziele.

3. Ekspozycja warstwy deskryptywnej
„Pióro podró¿nego [...] nie powinno siê
zapuszczaæ nad to, co widzi”28 – pisze Potocki
w swojej pierwszej relacji „Podró¿ do Turek
i Egiptu”. Rzeczywistoœæ, któr¹ poznajemy
poprzez dzie³o, to rzeczywistoœæ zaobserwowana, opisana. Choæ istnieje te¿ jako rzeczywistoœæ intersubiektywna, czytelnik widzi j¹
oczami narratora, mo¿na by rzec – deskryptora29 . St¹d szczególna rola opisu w relacji
z podró¿y – staje siê on g³ówn¹ kategori¹ ogl¹du rzeczywistoœci, celem samym w sobie30 .
W dzienniku Podró¿ do Cesarstwa
Marokañskiego mamy do czynienia z bogactwem opisów o ró¿nych funkcjach, nastrojach,
zabarwieniach. Aby nie zgubiæ siê w ich
g¹szczu, proponujê systematykê:

a) Opis-impresja
Te opisy s¹ u Potockiego krótkie, acz
doœæ czêste. Wprowadzaj¹ nastrój, maj¹ wywo³aæ w czytelniku okreœlone uczucia, pobudziæ go:
WyobraŸmy sobie wysoko po³o¿on¹
równinê o stromym i urwistym brzegu,
wygl¹daj¹c¹ tak, jakbyœmy z³amali przez
œrodek równiny Kastylii. Pomiêdzy
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morzem a wysokim brzegiem wznosz¹
siê wydmy, tworz¹c w stosunku do urwiska
g³êbok¹ dolinê. Ca³oœæ wydaje siê jakby
umyœlnie stworzona dla ludzi utrzymuj¹cych, ¿e istnia³ tu niegdyœ l¹d zwany
Atlantyd¹ [...]31 ,
Ca³y ten widok, sk¹pany w promieniach
s³oñca, zdawa³ siê nam obrazem poranka
z pierwszych wieków istnienia œwiata32 ,
Rozleg³a ich [dolin] przestrzeñ pe³na jest
œwiat³a, co sprawia, ¿e góry pogr¹¿one
w cieniu wygl¹daj¹ jeszcze bardziej posêpnie i dziko33 .

Przytoczone opisy przyrody zwieñczone s¹
osobistym skojarzeniem podró¿nika. Potocki,
stosuj¹c obrazowanie metaforyczne, bardziej
sugeruje, ni¿ pokazuje. Jego skojarzenia wydaj¹ siê jednak starannie dobrane do tematyki
i nastroju fragmentu. Funkcja estetyczna
wygrywa tu z funkcj¹ informacyjn¹. To w³aœnie
opis, bêd¹c wyró¿nikiem gatunku relacji
z podró¿y, stanowi o literackiej wartoœci dzie³a.
Do „opisów-impresji” zaliczê te¿
spostrze¿enia Potockiego dotycz¹ce ludzi.
Kreœli on szczegó³owe opisy ich wygl¹du
i ubioru, opisuje, jakie wywieraj¹ wra¿enie. Na
uwagê zas³uguje relacja ze spotkania z cesarzem: „[...] mog³em uwa¿nie przyjrzeæ siê jego
twarzy. Nie ma chyba drugiej równie piêknej,
szlachetnej i wspania³ej. Zdawa³o mi siê tylko,
¿e w oczach jego maluje siê cieñ g³êbokiego
smutku: byæ mo¿e, godna to cena wszystkiej
przelanej przez niego krwi”34 . Opis ten jest
ca³kowicie subiektywny, bo przecie¿ ka¿dy
czytelnik myœl¹c o najpiêkniejszej twarzy,
stawia sobie przed oczami inn¹ twarz. Po raz
kolejny Potocki nie ukazuje, a wywo³uje obrazy,
stwarza wra¿enia. Powi¹zanie „cienia smutku”
w oczach cesarza z okrucieñstwem jego
postêpowania to interpretacja wrêcz poetycka.

J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 126.
J. Potocki, Podró¿ do Turek i Egiptu, [w:] Tego¿, Podró¿e, s. 76.
29
R. Krzywy, dz. cyt., s. 45.
30 Por.: Cz. Niedzielski, dz. cyt., s. 53; R. Krzywy, dz. cyt., s.44.
31
J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 166.
32 Tam¿e, s. 158.
33
Tam¿e, s. 109.
34
Tam¿e, s. 170.
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b) Potocki-oko

c) Potocki-ucho

„Podró¿nicy ogl¹daj¹ œwiat zazwyczaj
przez okulary przywiezione z ojczyzny i przybywszy do obcego kraju, nie zadaj¹ sobie
trudu, by przyszlifowaæ szk³a w inny sposób.
St¹d tyle nietrafnych spostrze¿eñ”35 – ten zmetaforyzowany komentarz pozwolê sobie potraktowaæ dos³ownie: Potocki ogl¹da œwiat przez
odpowiednio dostosowane okulary. Stara siê
œwiadomie ograniczyæ wp³ywy kultury, z której
wyrós³, mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e wyrzeka
siê europejskiego etnocentryzmu i otwiera na
inne obszary kulturowe.
Okulary nie przeszkadzaj¹ mu wiêc
w patrzeniu, pozwalaj¹ mu byæ bli¿ej rzeczywistoœci. Mo¿e dlatego w dzienniku czêsto wystêpuj¹ opisy pozbawione interpretacji, skupione
na szczególe, nakreœlone pospiesznie, lecz
dok³adnie, jakby pragnê³y utrwaliæ dan¹ chwilê
(niczym skamieliny, o których wspomina sam
Potocki we wczeœniej przytoczonym fragmencie). Rolê skamielin mog¹ tak¿e pe³niæ rysunki,
bowiem Potocki to nie tylko podró¿opisarz, ale
tak¿e rysownik36 . Do wielu szkiców poczynionych podczas wyprawy marokañskiej mo¿na
dopasowaæ odpowiednie opisy. W ten sposób
przechodz¹c od deskrypcji do obrazu, poprzez
swoist¹ korespondencjê sztuk, uzyskuje pe³niejszy obraz rzeczywistoœci przedstawionej,
opisanej wzrokiem zaklêtym w pióro i o³ówek.
Potocki to czujny obserwator. Zdaje
sobie sprawê, ¿e miar¹ wartoœci relacji jest jej
naocznoœæ, dlatego te¿ pragnie wykorzystaæ
ka¿d¹ szansê, by zobaczyæ: „Przeszed³em
powtórnie w pobli¿u d¿esawich: muzyka sta³a
siê skoczna. Zajrzawszy przez dziurê w murze
zobaczy³em, jak piêciu mê¿czyzn obejmuj¹c
siê podskakiwa³o miarowo z niezwyk³¹
sprê¿ystoœci¹”37 . „Oko” Potockiego chce byæ
wszechwidz¹ce.

Podró¿nik pos³uguje siê tak¿e zmys³em
s³uchu, chocia¿ to wzrok zajmuje nadrzêdn¹ pozycjê, gdy¿ pozwala na weryfikacjê zas³yszanych informacji. Niech zilustruje to fragment:

35

Mnóstwo wieœniaków zajmowa³o siê
zbieraniem k³osów, wœród nich wiele
kobiet, ale powiedziano mi, ¿e s¹ bez
wyj¹tku stare i brzydkie, gdy¿ m³ode
i ³adne skierowano do przyjemniejszych
zatrudnieñ. Podjechawszy bli¿ej, mog³em
siê naocznie przekonaæ, ¿e pracuj¹ce
kobiety rzeczywiœcie nale¿¹ do pierwszej
z wymienionej kategorii38.

Potocki zawsze wyodrêbnia historie zas³yszane od tych widzianych na w³asne oczy. Niekiedy przytacza zas³yszane anegdoty lub niezwyk³e historie, zawsze podaj¹c jednak Ÿród³o, np.:
„Prawdziwoœæ wszystkich powy¿szych faktów
potwierdzi³ mi Sidi Taudi Buhalal”39.
Bywa, ¿e Potocki zainspirowany us³yszan¹ histori¹ pisze opowiastkê i wplata j¹
w tok relacji, urozmaicaj¹c j¹ nieco: „[...] przytoczê jedn¹ spoœród powieœci, które zawdziêczam memu przyjacielowi Bin-Otomanowi. [...]
Powieœæ ciekawa jest dla poznania obyczajów
mauretañskich”40. Potocki, jakby t³umacz¹c
siê, dlaczego zmienia tok relacji, podkreœla poznawcz¹ funkcjê tego zabiegu. Bowiem g³ównym celem dziennika podró¿y jest zdaæ relacjê.
W sytuacjach, kiedy zas³yszana historia
i jej uzasadnienie nie jest weryfikowalne,
Potocki, d¹¿¹cy do autentycznoœci i wiarygodnoœci, lojalnie o tym nadmienia, nie jest przecie¿ wszechwiedz¹cy. Oto fragment traktuj¹cy
o okrutnym postêpowaniu cesarza w stosunku
do „swych rzekomych przyjació³”:

Tam¿e, s. 120.
Por.: J. Wojciechowski, Szkicownik Jana Potockiego z jego podro¿y do Cesarstwa Marokañskiego, „Konteksty”
1998 nr 3/4.
37
J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 156.
38 Tam¿e, s. 110 (podkreœlenie – AM).
39
Tam¿e, s. 122.
40
Tam¿e, s. 134.
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Ludzie, którzy dobrze znaj¹ kraj, zapewniali mnie, ¿e musi postêpowaæ w ten
sposób ze wzglêdu na miejscowe
stosunki, czego nie zamierzam jednak¿e
bli¿ej wyjaœniaæ, poniewa¿ sam nie jestem
dostatecznie przekonany, czy przyczyna
ta t³umaczy sprawê wystarczaj¹co41.

Podró¿nik nie podpisze siê pod czymœ, czego
sam nie zbada³, nie dozna³, nie doœwiadczy³,
nie zobaczy³.

4. Dygresyjnoœæ. Komentarz
i refleksja, czyli Potocki-umys³
Teresa Kostkiewiczowa zauwa¿a,
¿e w relacjach podró¿niczych Potockiego „opis
wspó³istnieje [...] z bezpoœredni¹ refleksj¹ wywo³ywan¹ przez obserwacjê œwiata, ale dotycz¹c¹
tak¿e sposobów opowiadania o nim”42. Sam
Potocki w jednej z takich „refleksji o refleksji”
mówi o „owym filozoficznym zabarwieniu,
jedynie dziêki któremu spostrze¿enia mog¹ staæ
siê ciekawe i po¿yteczne”43 .
Widzimy wiêc, jak wa¿ny to aspekt
w jego podró¿pisarstwie – niemal konstytutywny. Czuwa on bowiem zarówno nad artystyczn¹
funkcj¹ relacji („ciekawe”), jak i nad funkcj¹
u¿ytkow¹ („po¿yteczne”). W relacji z wyprawy
marokañskiej czêsta jest nastêpuj¹ca gradacja: opis – to, co podró¿nik widzi – komentarz
– refleksja. Dwa ostatnie komponenty celowo
podlegaj¹ rozró¿nieniu. Komentarz jest rzeczowy, przystaje do relacji. Refleksja zaœ wi¹¿e
bezpoœrednio rozpoznane zjawiska z szerszymi kategoriami intelektualnymi44 .
Znamienna jest tutaj erudycyjnoœæ Potockiego, jego oczytanie, które nie pozwala ograniczyæ danej kwestii do jednej p³aszczyzny,
a przez bogactwo odniesieñ wynosi j¹ na inne
poziomy. Potocki nawi¹zuje do myœli takich
staro¿ytnych autorytetów, jak Herodot i Pliniusz, pochyla siê nad podró¿niczymi relacja41
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mi Volneya, Cheniera, Bruce’a i innych sobie
wspó³czesnych pisarzy. Analizuje wybrane
aspekty filozofii Jana Jakuba Rousseau,
a tak¿e polemizuje z pogl¹dami francuskich
filozofów, co warte jest przytoczenia:
A jednak Helwecjusz uwa¿a³ nudê za
jedn¹ z g³ównych pobudek ludzkiej
dzia³alnoœci: gdyby rzeczywiœcie okaza³o
siê, ¿e jest to uczucie zupe³nie nieznane
w trzech czwartych œwiata, wynika³oby st¹d
niezbicie, ¿e Helwecjusz zbytnio uogólni³
swój system45.

Potocki jako znawca œwiata, doœwiadczaj¹cy
prawdziwego kontaktu z rzeczywistoœci¹
poprzez podró¿, z podró¿y w³aœnie czerpi¹c
m¹droœæ, widzi w systemach uczonych znaczne uproszczenia. W tym wypadku jest to groŸny europocentryzm, daj¹cy k³amliwe pojêcie
o œwiecie. Przytoczony fragment to refleksja.
Poprzedza j¹ opis sytuacji: Potocki zosta³ zaproszony na przyjêcie w rezydencji naczelnego
celnika, lecz z powodu bariery jêzykowej nie
móg³ uczestniczyæ w rozmowie, wiêc zacz¹³
siê nudziæ. Opis ten jest podsumowany komentarzem: „Nie przysz³o im jednak na myœl,
¿e móg³bym siê nudziæ, oni sami bowiem nie
nudziliby siê na moim miejscu, a raczej to, co
nazywamy nud¹ jest tu uczuciem nieznanym,
jak zreszt¹ w ca³ej Afryce, w Azji i wœród
tubylców amerykañskich”46 . Zachowana
zosta³a tutaj przywo³ana wczeœniej gradacja:
opis – komentarz – refleksja.

III. Zakoñczenie
Erudycja Potockiego, jego próby naukowego opisania poznawanej rzeczywistoœci i to
w najdrobniejszych jej aspektach (np. opis
owadów), czêste porównania zjawisk
kulturowych i spo³ecznych u Europejczyków
i Maurów, komentarze polityczne, a tak¿e

J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 151
T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o pr¹dach literackich polskiego Oœwiecenia,
Warszawa 1975, s. 397.
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J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 140.
44 Cz. Niedzielski, dz. cyt., s. 27.
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J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 144.
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Tam¿e, s. 144.
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refleksje o podró¿y i o podró¿opisarstwie, uwagi
warsztatowe – wszystko to sprawia, ¿e Podró¿
do Cesarstwa Marokañskiego staje siê przedziwn¹ intertekstualn¹ mozaik¹. Intertekstualn¹, poniewa¿ wplecione s¹ w ni¹ listy, cytaty,
opisy dawnych podró¿y, dokumenty, anegdoty,
dialogi, fragmenty pamiêtników, powiastki
wschodnie...
Nastêpuje znamienne dla relacji z podró¿y rozchwianie zale¿noœci przyczynowo-skutkowych47 . W przypadku gdy potraktujemy wyprawê marokañsk¹ jako swoisty collage, widzi-

47
48

Por.: R. Krzywy, dz. cyt., s. 38-40.
J. Potocki, Podró¿ do Cesarstwa..., s. 142
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my, ¿e w³adza podró¿nika nad dystansami
przestrzenno-czasowymi jest nieograniczona,
gdy¿ funkcjonuje ju¿ w innym wymiarze.
„Z rozleg³¹ skal¹ odblasków, lotnych
cieni, œwiat³ocieni i odcieni”48 – takim w³aœnie
jawi siê Janowi Potockiemu œwiat. Dziêki
¿ywio³owi podró¿y wie, ¿e istota œwiata wyra¿a
siê w jego ró¿norodnoœci, w jego rozmigotaniu.
Dlatego jest wra¿liwym okiem, uchem
i umys³em. Jego koncepcja podró¿y przek³ada
siê na jej literacki odpowiednik.

