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Między gawędą a epopeją
Stanisław Ropelewski o epice i „naturze 

umysłowości polskiej"

Termin epopeja, od wieków określający najdostojniejszy gatunek literacki, prze
szedł w początku XIX w. znaczącą ewolucję: „dla romantyków przestał być je
dynie nazwą gatunku, a począł również funkcjonować jako kategoria historio
zoficzna”1. Rozwijać i ilustrować to twierdzenie badacz polskiego romantyzmu 
może na wiele sposobów. Jedna z potencjalnych dróg prowadzi poprzez analizę 
głosów krytyki, wywołanych publikacją w roku 1839 Pamiątek Soplicy Henry
ka Rzewuskiego, w których niejednokrotnie przewija się skojarzenie tego arcy
dzieła romantycznej gawędy z eposem. Już we wstępie do pierwszego wydania 
Pamiątek (Paryż 1839) Stefan Witwicki porównywał je „do rapsodów wielkiej 
epopei, której bohaterem dawna, staroświecka, kontuszowa Polska". Krytykę, ale 
i analityczne rozwinięcie opinii Witwickiego zaprezentował w kolejnych dwóch 
latach Stanisław Ropelewski, najpierw w rozprawie z 1840 r. pt. Wspomnienie 
o piśmiennictwie polskim na emigracji, później - w odmiennym ujęciu - jako 
autor Przedmowy do drugiego wydania utworu (Paryż 1841). Spośród współcze
snych Hipolit Cegielski w kilkakrotnie wznawianej Nauce poezji zwracał uwa
gę na „charaktery homerowskie [jakie] miała dawna Polska aż po koniec wieku 
przeszłego, z których kilka trafnych obrazów skreślił autor Pamiątek Soplicy"2. 
a Lucjan Siemieński nazywał Rzewuskiego wręcz „drugim szlacheckim Home
rem”, który „epos krążący w ustnych tradycjach, połamanych i anegdotycznych 
[...] w cykl rapsodyczny związał”3.

1 M. P i e c h o t a, hasło Epopeja (epos, poemat heroiczny), [w:] Słownik literatury polskiej XIX 
wieku, red. J. Bachórz, A.Kowalczyków a, Wrocław 1991, s. 236, Vademécum Polonisty.

2 H.Cegielski, Nauka poezji zawierająca teorię poezji i jej rodzajów oraz znaczny zbiór naj
celniejszych wzorów poezji polskiej do teorii zastosowany, Poznań 1845, s. 67.

3 L. Siemieński, Typy i charaktery w literaturze, [w:] idem, Dzieła, t. 6, Warszawa 1881, 
s. 314.

W wieku XX w sposób najbardziej zdecydowany na epickie cechy gawędy szla
checkiej zwrócił uwagę Giovanni Maver w rozprawie Od gawędy do epopei. Sztu
ka narracji i duch epicki w literaturze polskiej, opublikowanej po raz pierwszy, po 
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włosku, w roku 1945. Maver znaczenie gawędy dla rozwoju oryginalnego nurtu 
polskiej epiki narodowej ujął w najszerszym możliwym kontekście czasowym, 
obejmującym całość dziejów polskiej kultury, od jej średniowiecznych począt
ków, przez okres staropolski i epokę Pana Tadeusza, aż po bliskie współczesności 
powieści Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.

Średniowieczna Polska - pisał - nie stworzyła własnej poezji epickiej, obce zupeł
nie były jej także rozmaite aspekty epiki zachodniej, germańskiej i neołacińskiej; 
żadnego tu wreszcie śladu tego charakterystycznego dla literatury rosyjskiej i lite
ratur południowo-słowiańskich typu epickich pieśni ludowych”4.

4 Zob. G. Maver, Od gawędy do epopei. Sztuka narracji i duch epicki w literaturze polskiej, 
[w:] Literatura polska i jej związki z Włochami, wybór, tłum, i oprać. A. Zieliński, Warszawa 
1988, s. 76.

5 Dalszy fragment wywodu warto tu zacytować w całości: „Chodzi bowiem o późnośrednio
wieczne sposoby i normy życia w Polsce, tak odmienne od współczesnych norm Zachodu, po
nieważ stanowiły rezultat, a częściowo także przyczynę bardzo specyficznej sytuacji historycznej 
i społecznej. Ten model życia kształtuje się już pod koniec wieku XVI, w stuleciu następnym osią
ga swój punkt kulminacyjny, kruszy się zaś i wynaturza swoją istotę w wieku XVIII, utrzymując 
wszakże, i niemal w ciągu tego wieku wyjaskrawiając swoje formy zewnętrzne, które jeszcze wiele 
dziesięcioleci po rozbiorach zachowują żywotność we wspomnieniach i opłakiwaniu przeszłości. 
Jest to właśnie epicki okres dziejów polskich, okres, w którym szlachta, narzucająca państwu własną 
ideologię, prowadziła, zwłaszcza na rubieżach wschodnich, niezawisły i impulsywny tryb życia. Na 
swój sposób Polska wtedy właśnie przeżywa swoje Średniowiecze przygód i wojen, a na frontach 
bitew ze Wschodem - z Kozakami, Tatarami, Turkami - szlachcica polskiego ożywiały ostatecznie 
ideały zbliżone do ideałów rycerskich, których przodkowie jego nie znali”. Ibidem, s. 78.

6 Ibidem, s. 81.

Punkt wyjścia w rozwoju polskiej epiki jest późniejszy i w przeciwieństwie 
do krajów skandynawskich, które posiadały swoje sagi, „pozbawiony charakteru 
przeważnie czy wyłącznie literackiego”5. Chodzi tu o „epicki okres dziejów Polski” 
obejmujący czas od schyłku XVI w. do rozbiorów, naznaczony wojnami, zwłaszcza 
na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Głównym literackim wyrazem szla
checkiego heroizmu tej epoki jest Gofred Piotra Kochanowskiego, ale tylko w war
stwie języka i stylu, bo jako tłumaczenie z Torąuata Tassa nie traktuje on o temacie 
zaczerpniętym z polskiej rzeczywistości. Toteż właściwe źródła naszej epiki Maver 
lokuje w baroku sarmackim, wskazując ogólnie na kroniki i późniejsze od Gofreda 
wspomnienia, pamiętniki i poematy, co prawda „pozbawione artyzmu” ale i „wol
ne od sztuczności” przez które przebija „żywe poczucie rzeczywistości i niewymu
szona zdolność narracji” Jako najwybitniejszy z tych utworów wskazuje Pamiętniki 
Paska, stanowiące „pierwszy przykład owego szczególnego typu causerie, będącej 
celem samym dla siebie, która przyjmie później nazwę „gawędy” (opowiadanie 
tradycyjne)6. Objęcie Pamiętników Paska pojęciem gawędy, z dzisiejszego punktu 
widzenia co najmniej nieprecyzyjne, nie jest jednak pozbawione podstaw i sen
su. Sens ten leży zaś między innymi w uwydatnieniu głębokiego zakorzenienia 
XIX-wiecznej gawędy szlacheckiej w rodzimej kulturze staropolskiej. Twierdząc 
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w kolejnych ogniwach wywodu stanowczo, że mickiewiczowski Pan Tadeusz (jako 
epopeja) zainspirowany został właśnie przez gawędy Henryka Rzewuskiego, znane 
Mickiewiczowi od roku 1830, Maver uznaje tym samym sięgającą głęboko w prze
szłość tradycję gawędy za podstawowy, rodzimy punkt wyjścia polskiej epiki w tym 
nurcie, który uważa słusznie za główny, najbardziej oryginalny i wartościowy. Po
przez rozwijaną w całym szkicu paralelę porównawczą autor zdaje się dawać do 
zrozumienia, że dla polskiej literatury XIX, a częściowo i XX w. (Mickiewicz, Sien
kiewicz, Reymont) gawęda okazuje się w przybliżeniu tym, jako źródło inspiracji, 
czym saga dla wielkiej powieści skandynawskiej XX stulecia (padają tu m.in. na
zwiska Selmy Lagerlof i Knuta Hamsuna).

Tak szerokie ujęcie tematu wynikające u nestora polonistyki włoskiej po czę
ści z chęci ukazania tego, co wydawało mu się najbardziej swoiste dla literatu
ry polskiej na tle innych literatur europejskich, musiało tu zostać przypomnia
ne. Współczesne badania nad romantyczną epiką i teorią epiki w Polsce poszły 
bowiem w nieco innym kierunku7. Tymczasem rozważania Mavera niejednym 
punkcie korespondują z głównym nurtem ukształtowanego w epoce romantycz
nej myślenia o epopei i epickości. Jeśli dotykają tylko niektórych elementów tego 
myślenia, to przypominają też o jego staropolskim tle historycznoliterackim. Je
śli prowadzą czasem do innych wniosków niż te, które na temat epopei polskiej 
formułowali romantycy, to zarówno te różnice, jak i podobieństwa artykułują się 
w podobnym kręgu odniesień.

7 Uwaga współczesnych polskich badaczy romantyzmu skupia się głównie na typowych dla 
epoki gatunkach epickich - zob. M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wro
cław 1970, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 1.19; M.Żmigrodzka, Historia 
i romantyczna epika, [w:] Problemy polskiego romantyzmu. Praca zbiorowa, red. Z. Lewinówna, 
M. Żmigrodzka, Wrocław 1971, seria 1 - oraz m.in. na problemie związków epopei z dramatem 
romantycznym: por. M.Piechota, Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego, Katowice 
1993; A. Ziołowicz, Irydion Zygmunta Krasińskiego - „na pół dramat, a na pół opisanie i opo
wiadanie". W kręgu estetyczno-genologicznej problematyki dzieła, [w:] Zygmunt Krasiński - nowe 
spojrzenia, red. G. Halkie wicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001.

Spośród czynników wyróżniających romantyczne pojmowanie epopei wy
mieńmy tu, tytułem wstępu, tylko te najważniejsze. Na pierwszym miejscu wypa
da umieścić ponadgatunkowe pojmowanie kategorii eposu. Romantyczne spoj
rzenie na epopeję różni się tu zasadniczo od ujęcia właściwego klasycystycznym 
sztukom poetyckim i podręcznikom poetyki. Epopei nie da się opisać tak, jak to 
próbowali robić naśladowcy Sztuki poetyckiej Nicolasa Boileau, jako gatunku bę
dącego po prostu zespołem reguł stylistycznych i kompozycyjnych, wydobytych 
z arcydzieł przeszłości klasycznej. Epopeja ma różne, nie tylko greckie korzenie. 
Epopejami są nie tylko Iliada Homera, Eneida Wergiliusza czy Henriada Woltera, 
ale także reprezentujące kulturę europejskiej Północy Pieśni Osjana, słowiańskie 
Słowo o pułku Igora czy poematy indyjskie: Ramayana i Mahabharata. O epopei 
nie da się więc mówić wyłącznie na poziomie techniki literackiej, bo techniki lite
rackie różnią się u poetów epickich poszczególnych kultur i epok.
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W rezultacie rozbudzonych w XVIII w. zainteresowań różnymi odnogami kul
tury europejskiej i pozaeuropejskiej romantyczne myślenie o epopei (i o literaturze 
w ogóle) kształtowało się od początku jako myślenie porównawcze. Skoro zaś epo
peja przybiera różne formy na gruncie różnych cywilizacji i kultur narodowych, to 
do roli jej zasadniczego wyróżnika rodzajowego podniesiono temat. Epopeja jest 
obrazem całości życia danego narodu, plemienia, formacji cywilizacyjnej, wyrażają
cym w formie poetyckiej najistotniejsze cechy wyróżniające określoną zbiorowość:

Jak powieść epiczna pojedyncze jakieś, lubo ciekawe i ważne zdarzenie ma za 
przedmiot swój i osnowę, tak światem i osnową epopei jest wielka całość narodu. 
Nie opiewa więc ona pojedynczego zdarzenia w ścisłych jego, pewnymi granica
mi określonych zarysach, tylko raczej wypadek wielki, wynikający z usposobienia 
i celu całego narodu lub przynajmniej znacznej jego części, przedsięwzięcie waż
ne, w którym wszystkie pierwiastki życia narodowego poruszone i wywołane żywy 
mają udział i na jaw występują8.

8 H. Cegielski, op. cit., s. 65.
9 M. Maciejewski, Epos jako wartość, [w:] idem, Poetyka, gatunek, obraz. W kręgu poezji 

romantycznej, Wrocław 1977, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 48.

Akcent pada więc na narodową swoistość poszczególnych utworów uznawa
nych przez romantyków za epopeje. U polskich autorów objawia się to bardziej 
lub mniej świadomym stosowaniem sformułowanej przez Maurycego Mochnac
kiego idei, że literatura jest „uznaniem się narodu w jego jestestwie”. Podobnie jak 
u Georga Hegla epopeja wydaje się dla polskich romantyków przede wszystkim 
formą świadomości zbiorowej - formą, dodajmy, najwyższą. Nie ma przy tym dla 
nich zasadniczego znaczenia, czy utwory, którym na historiozoficznej podstawie 
przypisuje się rangę eposu, pisane są wierszem czy prozą, czy posiadają formę nar
racyjną, czy dramatyczną.

Ponieważ epopeja w tym kontekście jawi się przede wszystkim jako podstawowy 
dokument życia zbiorowego, wspomniana tu historiozoficzność refleksji roman
tycznej na temat eposu polega i na tym, że ta kategoria literacka bardzo często po
jawia się w obrębie rozważań nad historią narodów, nad ich początkami, kolejami 
dziejowymi i charakterem. Jednocześnie epopeja pozostaje w tych rozważaniach 
swoistą formą artystyczną, obiektem estetycznego przeżycia i analizy. Romantyczni 
poeci i krytycy: Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Michał Grabowski czy 
najbardziej nas tu interesujący Stanisław Ropelewski, nigdy nie zapominają o tym, 
że rozwijając konteksty historyczne, mówią przede wszystkim o poezji. Ona jest tu 
obiektem poznania, refleksja historyczna jest tylko metodą.

Jednak w stosowaniu tej metody literackiej analizy romantycy polscy nie zawsze 
i nie do końca zrywają z dziedzictwem klasycystycznego rozumienia eposu, tkwią
cym przecież głęboko u podstaw całej ówczesnej kultury literackiej. To klasyczne 
residuum w romantycznym myśleniu objawia się już w samym traktowaniu katego
rii epopei jako określenia najwyżej usytuowanego w estetycznej hierarchii wartości9. 
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Uznanie, że jakiś utwór spełnia warunki epopei, równoznaczne jest zawsze z jego 
superlatywną oceną. Nazwanie dzieła epopeją zawsze oznacza jego najwyższą no
bilitację. Spory o prawomocność takiego określenia, bywają też w poszczególnych 
przypadkach maską sporów o wartość.

Klasyczną proweniencję ma też w krytyce romantycznej postulat (i przekona
nie), że nieodzownymi cechami eposu muszą być: „jedność” kompozycyjna, kon
centryczne skupienie akcji wokół wątku głównego10 oraz „całość” (ujęcia tematu), 
wykluczające poza nawias tak specyficzne dla romantyzmu formy jak kompozycja 
otwarta, fragment lub cykl. Klasyczna koncepcja eposu przebija nawet w słynnym 
zestawieniu z epopeją Balladyny, jakiego dokonał Zygmunt Krasiński11. Jego zda
niem z Homerem, Nibelungami i Eddą łączy Balladynę temat - ewokacja począt
kowej epoki dziejów narodu; różni - moment artystycznej realizacji tego tematu, 
którym w przypadku Słowackiego jest krytyczna epoka współczesna. Z tego spo
jenia w Balladynie dwóch światów: „pierwotnego słowiańskiego” i „dzisiejszego 
krytycznego” wynikają w sposób konieczny: forma dramatyczna utworu oraz iro
nia, obce przywołanym tu jako kontekst porównawczy „epopejom właściwym”12. 
Kategorie jedności i całości w połączeniu superlatywnym zabarwieniem warto
ściującym terminu „epopeja” pozostają więc aktualnymi dla romantyków kryte
riami definiowania epopei właściwej13. Kategorie te ważną rolę odgrywają także 
w Heglowskiej teorii eposu. Można to uznać za jeden z dowodów, że zerwanie 
z klasycyzmem w świadomości literackiej pierwszej połowy XIX w. nie było ze
rwaniem całkowitym ani ostatecznym. W każdym razie świadczą o tym przykła
dy autorów, którymi będziemy się zajmować w dalszym ciągu tych rozważań.

10 H. Cegielski, op. cit., s. 65.
11 Z.Krasiński, Kilka słów o Juliuszu Słowackim, [w:] idem, Dzieła literackie, red. P. H e r t z, 

t. 3, Warszawa 1973, s. 257-261, Biblioteka Poezji i Prozy.
12 Określenia tego używa Hegel dla odróżnienia eposu od innych, współczesnych i nieklasycz- 

nych form epiki, takich jak powieść. W liście do Romana Załuskiego z 18 maja 1840 r. Krasiński prze
ciwstawia sobie pod tym względem Balladynę i Pana Tadeusza-. „[Balladyna] jest to najpiękniejszy 
midsummer night-dream, najprześliczniejsza epopea, ale nie Homeryczna jak P[an] Tadeusz, tylko 
Ariostowska, sama z siebie żartująca, pryskająca na wszystkie strony, fantasmagoria kapryśna, swa
wolna [...]. A P[an] Tadeusz zupełnie przeciwnie: Wojski, Podkomorzy, Asesor, Telimena na wieki 
osiadły tu, są tutaj przy mnie, ze mną, znam ich, jem, piję z nimi, nie tęsknię za nimi, bo w każdej 
chwili mam ich, tak jak ich mistrz w mózg mój wrył, [...] wykuł ich z granitu”. Z. Krasiński, Listy 
do różnych adresatów, oprać. Z. S u d o 1 s k i, t. 1, Warszawa 1991, s. 342, Biblioteka Poezji i Prozy.

13 Z nich wynika i do nich się odnosi ostateczny sąd Krasińskiego o Panu Tadeuszu, sformuło
wany w dopisku do cytowanego listu: „Żaden europejski lud nie ma takiej epopei jak Pan Tadeusz. 
Odczytałem go niedawno. Don Kiszot tam się zlał z Iliadą. Poeta stał na przesmyku między znikają
cym tym pokoleniem ludzi a między nami: nim umarli, widział ich, a teraz ich już nie ma. Właśnie 
to jest stanowisko epopeiczne. Dokonał tego Adam po mistrzowsku. To plemię umarłe uwiecznił, 
ono już nie zaginie. Temu lat 6 czytając P[ana] Tadeusza nie pojmowałem całej jego wielkości, dziś 
biję czołem i mówię: to jest epopea. Więcej powiedzieć ni można, ni potrzeba”. Ibidem, s. 344.

Głównym ich bohaterem będzie Stanisław Ropelewski - krytyk kojarzony 
głównie ze złośliwą recenzją Balladyny, zamieszczoną w „Młodej Polsce” oraz 
z niedoszłym do skutku pojedynkiem ze Słowackim. Jako „czarny charakter” 
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ważnego epizodu w biografii wieszcza Ropelewski znany był szeroko czytelni
kom podręczników szkolnych i książek o Słowackim. Niestety była to znajomość 
migawkowa i w gruncie rzeczy pozorna, co wynikało z fałszywego założenia, że 
krytyk, który tak źle potraktował arcydzieło wielkiego poety, a w dodatku, wy
zwawszy go na pojedynek, nie stawił się na placu, nie może być postacią godną 
bliższego zainteresowania. Świadomość, jak zwodnicza jest ta ocena, przynoszą 
dopiero nowsze i najnowsze publikacje naukowe o Ropelewskim.

Maria Straszewska, która omówiła jego pierwszą rozprawę krytyczną Wspo
mnienie o piśmiennictwie polskim na emigracji, z roku 1840, uznała w nim kryty
ka mającego „własny, sprecyzowany pogląd na literaturę narodową” świadomego 
„ucznia i następcę Mochnackiego, nawet w stylizacji frazy naśladującego znako
mitego autora Literatury polskiej w wieku XIX”, „wyróżniającą się indywidualność 
krytyczną o uzdolnieniach pisarskich, jakich nie odmawiali mu nawet ludzie nie
chętni”14. Tropem tym poszedł dalej Mirosław Strzyżewski, dowodząc, że sam 
atak, jaki Ropelewski przypuścił na Balladynę i inne utwory Słowackiego na ła
mach „Młodej Polski” w znacznej mierze i w widoczny sposób wynikał nie z in
teresów koteryjnych czy osobistych animozji między Słowackim a Mickiewiczem 
i paryskim kręgiem jego wielbicieli, do którego Ropelewski należał, ale z własnego 
programu krytyka, który „przyjmując często strategię obrońcy literatury w jego 
przekonaniu prawdziwej, czyli narodowej oraz piśmiennictwa powszechnie zro
zumiałego, które wypełnić miało ważną funkcję wychowawczą w pedagogice 
przetrwania narodu na wygnaniu”, sądził, że dzieła Słowackiego „dostatecznie nie 
spełniają wymogu twórczości jasnej, w pełni zrozumiałej i akceptowanej przez 
czytelników, albowiem poeta zanadto zapatrzony jest w siebie oraz w literaturę 
obcą [...]”15. Głośny pamflet Ropelewskiego na Balladynę Strzyżewski tłumaczy 
też, odbiegając od stereotypowych sądów, nie jako wyraz estetycznej ignorancji 
i zacietrzewienia krytyka, ale jako wynik doraźnie politycznego odczytania Balla
dyny, którą Ropelewski uznać miał za utwór świadomie wymierzony przez autora 
w emigracyjne Towarzystwo Demokratyczne16.

14 M. S t r a s z e w s k a, Życie literackie Wielkiej Emigracji weFrancji 1831-1840, Warszawa 1970, 
s. 249, 254, passim, Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

15 M. Strzyżewski, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycz
nej krytyki w Polsce, Toruń 2001, s. 229.

16 Ibidem, s. 231.
17 Ibidem, s. 237.

Prezentowana przez Strzyżewskiego interpretacja problemu, biorąca pod uwa
gę główne publikacje Ropelewskiego i fakty z jego biografii oraz życia emigracji, 
w istocie słabo nam znane i składające się na obraz pełen luk i niekonsekwen
cji, prowadzi do konkluzji, że Ropelewski zaproponował „bodaj jako pierwszy 
model krytyki, w którym przekonania polityczne w oczywisty sposób dominują 
nad estetyką”17. Jeśli jednak przyjąć, że Ropelewski w swoich ocenach kierował się 
kryteriami politycznymi - a miał poglądy radykalnie demokratyczne - czy wręcz 
partyjnymi (skoro Balladynę miałby odczytywać jako atak na TDP) - to czym 
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w takim razie wytłumaczyć entuzjastyczną ocenę anty rewolucyjnych dramatów 
Krasińskiego: Nie-Boskiej komedii i Irydiona! Czy ostatecznie wzorem „literatury 
narodowej” mogłyby stać się dla niego Pan Tadeusz, krytykowany przecież suro
wo, i to właśnie z pozycji demokratycznych, w „Kalendarzu Pielgrzymstwa Pol
skiego”, a tym bardziej Pamiątki Soplicy kwestionowane współcześnie, ze względu 
na ich aktualną wymowę, z pozycji TDP przez Seweryna Goszczyńskiego? O ile 
trzeba się więc zgodzić, że Ropelewskiemu zdarzało się czasem łączyć oceny es
tetyczne z politycznymi czy raczej ideologicznymi, to na pewno tych pierwszych 
nie podporządkowywał drugim. Bardziej przekonująco, jako formuła ogólna cha
rakteryzująca Ropelewskiego, zdaje się też brzmieć wcześniejsza, ostrożna ocena 
Zbigniewa Jerzego Nowaka - że Ropelewski w świetle dotychczasowych badań 
„rysuje się jako krytyk literacki o szerokich horyzontach i dużej kulturze [...], 
a także ciekawa osobowość targana sprzecznościami, na które zwracali uwagę już 
współcześni”18.

18 Z.J. Nowak, Ropelewski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworow
ski [etal.], t. 32, Wrocław 1989, s. 31.

19 M. Strzyżewski, op. cit., s. 208-214.
20 J. Lyszczyna, Zoil Wielkiej Emigracji, czyli o działalności krytycznoliterackiej Stanisława 

Ropelewskiego, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. M. Strzyżewski, Toruń 2005, 
s. 94-106.

Do ogólnej formuły „osobowości targanej sprzecznościami” pasuje też osta
teczne wycofanie się krytyka z pojedynku, na który wyzwał Słowackiego. Sprawę 
tę wnikliwie przedstawił Strzyżewski, ukazując urażoną dumę obu stron, mediacje 
sekundantów, nieoczekiwaną przez „Litwinów” determinację Słowackiego, w koń
cu pojednanie adwersarzy przy śniadaniu zakrapianym łzami skruszonego kryty
ka19. Kropkę nad „i” w polemice z sądami przypisującymi Ropelewskiemu strach 
przed pojedynkiem postawił Jacek Lyszczyna20. Ropelewski, który w imieniu osób 
obrażonych ostrymi słowami w Beniowskim, wyzwał Słowackiego, był nie tylko 
literatem, ale i ostrzelanym w walce żołnierzem. Już jako szesnastolatek bił się 
w powstaniu, następnie poszedł na straceńczą wyprawę Józefa Zaliwskiego i przez 
dłuższy czas działał w konspiracji na terenie Królestwa. Perspektywa strzelania się 
z 40 kroków z autorem Balladyny mogła przerażać takiego człowieka wyłącznie 
z jednego powodu: strachu przed odpowiedzialnością za bezsensowną, a bardzo 
prawdopodobną w tych okolicznościach śmierć poety. Z tego, co wiemy o Rope- 
lewskim, nic nie wskazuje bowiem na to, żeby był jakoś szczególnie tchórzem pod
szyty. Natomiast w świetle wielu faktów biograficznych i wypowiedzi przedsta
wia się on jako człowiek uderzająco wręcz niekonsekwentny, często zmieniający 
swoje pierwotne decyzje i oceny (także, jak to jeszcze zobaczymy, oceny literac
kie). W przypadku pojedynku ze Słowackim Ropelewski zachował się podobnie: 
najpierw poetę wyzwał, a potem - zmitygowawszy się - ustąpił. Zasłużył więc 
nie tyle na potępienie za domniemany brak odwagi, ile raczej na pochwałę za tę 
swoją „niekonsekwencję” dzięki której - prawdopodobnie - Słowacki nie podzielił 
smutnego losu Aleksandra Puszkina i Michaiła Lermontowa.
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Wkrótce po tych wypadkach, we wrześniu 1841 r., w drugim paryskim wy
daniu Pamiątek Soplicy ukazał się najdojrzalszy tekst krytyczny Ropelewskiego. 
Pod skromnym nagłówkiem Przedmowy do wydania drugiego kryła się obszerna 
rozprawa, rozwijająca - jak to określił Zbigniew Jerzy Nowak - „błyskotliwe pa
ralele literackie” - i uzasadniająca określenie jej autora przez Marię Straszewską 
mianem ucznia Mochnackiego21. Już na początku Przedmowy autor prezentuje się 
jako dziedzic romantycznej kultury literackiej. Wielowątkowe rozważania, osnute 
wokół lektury Pamiątek i zlewające się w końcu w ich konsekwentną interpreta
cję, zaczyna od uwag nad istotą twórczości poetyckiej, zręcznie wyprowadzonych 
z etymologii terminów oznaczających poetę w różnych językach22. Starożytni Gre
cy, od których słowo „poeta” pochodzi, łączyli z nim wyobrażenie samodzielnej 
twórczości człowieka. U Rzymian pojęcie to uległo konwencjonalizacji, podobnie 
jak i sama poezja, zaś w starofrancuskich wyrazach: troubadours, trouveres - poeta 
jawi się jako odkrywca, „znalazca” poezji stworzonej przez Boga i rozlanej przez 
niego w uniwersum natury. Polski „wieszcz” to „człowiek mający »wieści« z wyż
szego świata” z czego krytyk wyprowadza własne stwierdzenie, że twórczość „jest 
bierną pośredniczką dwóch światów, duchowego i realnego [..,]”23.

21 Wkrótce potem przedmowa ta została przedrukowana w odcinkach w poznańskim „Orę
downiku Naukowym” 1841, nr 47-51.

22 Warto przypomnieć, że Ropelewski był też leksykografem, współautorem popularnego słow
nika polsko-francuskiego.

23 S. Ropelewski, Przedmowa do wydania drugiego, [w:] H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, 
Paryż 1841, s. 6.

24 Ibidem.
25 Ibidem.

Czytelne repetycje z romantycznej estetyki niemieckiej (panpoetyzm), przy
swojonej przez romantyczną krytykę polską lat 20. (Mickiewicz, Mochnacki, 
Grabowski), Ropelewski łączy w kolejnych sformułowaniach z silnym akcento
waniem koniecznego związku twórczości z tym, „co już ma istność swoją bądź 
w świecie fizycznym, bądź w powszechnym sumieniu ludzi. Utwór poezji jest 
to wcielony ideał, którego poślednie, lecz wierne podobieństwa napotykamy co 
krok w rzeczywistości”24. Romantyzm skręca w tych programowych deklaracjach 
w stronę realizmu, nie zrywając przy tym związku ze swymi idealistycznymi pod
stawami filozoficznymi. Rzeczywistość jest wcielonym ideałem, a poeta ten ideał 
dostrzega lepiej, „ale nie w innych rzeczach jak drudzy [...] i podziw, jaki dzieło 
kunsztowne wznieca polega na trafnym ugodzeniu w tajemne spodziewanie słu
chacza lub widza, nie zaś na oszukaniu jego przewidzeń. Owa zgoda z uczuciem 
ogólnym stanowi i wskazuje prawdę utworu”25. Pierwszy błąd klasycyzmu polegał 
na zerwaniu z bezpośrednim przedstawianiem rzeczywistości na rzecz naślado
wania form poezji starożytnej, traktowanych jako jedyny i doskonały wzór przed
stawień natury. Drugi jego błąd to zerwanie, w imię erudycji łacińskiej, związku 
z rodzimą kulturą - „uczuciem ogólnym” - plemion i narodów Europy nowożyt
nej. Porzucając stopniowo, za przykładem Niemców, szkolną poetykę, polegającą 
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na technice kopiowania wzorów starożytnych, poezja romantyczna „chciwie łowi 
miejscowe, obecne wrażenia, miejscowych się podań dobiera”. Ale „wpada za to 
w nowe niebezpieczeństwo [...] przez dzisiejsze usposobienie do wyobrażeń o ab
solutnej twórczości odchodzimy od natury, to jest od jej pojęcia w »sumieniu« 
powszechnym”

Stąd w liryzmie ta dążność ekscentryczna, duchowidna, zrywająca rozumowy sto
sunek ze światem. Stąd fantastyczność brana jako element poezji, tak dziś podobna 
do szczerej niedorzeczności: bo dziw nawet ma pewne prawa w przeświadczeniu 
ogólnym, do którego wielu artystów powoływać się nie chce [...]. Ktoś pisze tra
gedie, to odsyła ich scenę w czasy, które nie zostawiły po sobie żadnego wzoru 
dla artysty, żadnego znaku dla potomnych, po czym by się rozeznać na tym dale
kim obszarze: niżeli rysować osoby i sceny, o których podobieństwie świat mógłby 
sądzić umiejętnie, niżeli podejmować Szyllerowe prace w dziejach i psychologii, 
woli mocą fantazji zaludniać historyczne pustkowie i jakby z nudy kreślić figury 
dowolne26.

26 Ibidem, s. 7-8.
27 Profesor Julian Maślanka, przypominając interpretację Balladyny w artykule Krasińskiego 

Kilka słów o Juliuszu Słowackim, zwraca uwagę, że prawo do całkowitej dowolności w ukazywaniu 
przeszłości narodu, jaką przyznał sobie poeta, ośmielony, być może, sformułowanym przez Friedri
cha Schlegla postulatem tworzenia „nowej mitologii”, nieodłącznie idzie w parze z postawą ironii 
romantycznej. Zob. J. M a ś 1 a n k a, „Z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę", „Ruch Literacki” 
1982, nr 5-6, s. 189-206. Otóż Ropelewski nie akceptował ani pisania o dziejach w kategoriach „no
wej mitologii", ani postawy poety-ironisty.

28 Warto tu dodać, że i sam Ropelewski serio przykładał się do studiów historycznych, a w póź
niejszym okresie nawet nauczał historii. „Od jesieni 1844 do wakacji w roku 1846 był profesorem 
»przychodnim« w Szkole Polskiej na Batignolles, prowadząc zajęcia przejęte po Ludwiku Miero
sławskim. Popis publiczny w tej szkole wykazał (jak notował sprawozdawca w „Dzienniku Narodo
wym" z 23 VIII t. r.), że »historia Polski w klasie wyższej dobrze, choć może za ściśle wykładana i że 
uczniowie posiadają niezłą znajomość tej części, którą przeszli«” Z.J. Nowak, op. cit., s. 30.

29 S. Ropelewski, op. cit., s. 8.

W tych założeniach przedmowy do gawęd Rzewuskiego autor aluzyjnie for
mułuje więc także istotną - estetyczną - podstawę swego wcześniejszego ataku 
na Balladynę. Programowi fantastycznego dramatu Słowackiego, sformułowane
mu w Liście dedykacyjnym do Krasińskiego - przypomnij my: „z Polski dawnej 
tworzę fantastyczną legendę”, ale za cenę „tysięcy anachronizmów” które „niechaj 
przerażą śpiących w grobie historyków i kronikarzy”27 - Ropelewski przeciwsta
wia tu dość wyraźnie warsztat realistyczny dramatów historycznych Fryderyka 
Schillera, opartych na gruntownych studiach przygotowawczych niemieckiego 
poety, który był przecież także zawodowym wykładowcą historii28. Na takiej to 
podstawie krytyk piętnuje fantastykę historyczną mianem „fałszów estetycznych”, 
a na szczyt współczesnej literatury wynosi Pana Tadeusza i niżej od niego stojące, 
„a przecież niezbyt daleko” Pamiątki Soplicy, jako dzieła „zdjęte z natury, w całej 
świeżości nowego odbicia pokazujące ludziom, co czuli, co myśleli, czym są"29.
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Taka formuła interpretacji i oceny wymienionych utworów pozwala stwier
dzić, że Ropelewski - kontynuator programu Mochnackiego - dostrzega w nich 
dzieła literatury narodowej jako formy „uznania się narodu w swoim jestestwie”. 
Z drugiej strony określenie ich mianem „odbić ukazujących ludziom, co czuli, co 
myśleli, czym są” w oczywisty sposób kierowało dalszą analizę krytyczną autora 
Przedmowy w stronę pytania, w jakim stopniu oba utwory, zwłaszcza zaś Pamiąt
ki, zbliżają się swymi cechami do wymagań stawianych epopei. To bowiem, co 
współcześnie uznawano za główny wyznacznik epopei, nakładało się z znacz
nej mierze na formułę uznania się narodu w jego jestestwie. W studiowanych 
wówczas intensywnie Wykładach o estetyce Hegla znajdowano takie najbardziej 
konsekwentne filozoficznie podsumowanie nowożytnej refleksji o epopei, zgod
nie z którym: „Treścią i formą pierwiastka właściwie epickiego jest [...] całość 
światopoglądu i cała obiektywność ducha narodu, ukazane w swej przedmiotowej 
postaci jako rzeczywiste zdarzenie"30. Po pierwsze więc Ropelewski widzi w Pa
miątkach Soplicy realizację postulatów Mochnackiego, gdy mimo zastrzeżeń, 
o których będzie jeszcze mowa, pisze - mając na myśli ich autora - że: „pan Sopli
ca jest wielkim twórcą w rzetelnym znaczeniu wyrazu [...]. Przez niego dzisiejsze 
pokolenie wyrzekło [podkr. autora] swój ideał onegdajszych swych ojców”31. Po 
drugie, kategorie i sformułowania, jakich używa w swojej interpretacji Pamiątek, 
nieodparcie przywodzą na myśl te kategorie i sformułowania, jakimi Hegel cha
rakteryzuje epopeję.

30 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Land ma n, t. 3, Warszawa 
1967, s. 396, Biblioteka Klasyków Filozofii. I dalej: „Jako taka pierwotna totalność dzieło epickie jest 
podaniem, księgą [świętą], biblią narodu; toteż każdy wielki i wybitny naród posiada tego rodzaju 
księgi absolutnie pierwsze, w których wyrażone zostaje to, co stanowi podstawową właściwość jego 
ducha" (s. 397-398).

31 S. Ropelewski, op. cit., s. 9.
32 Ibidem. Ze względu na ten sam walor plastyczności Hegel zestawia epopeję z rzeźbą: „Epo

peja bowiem jest w ogóle wewnętrznie jak najbardziej spokrewniona z plastyką rzeźby i jej obiek
tywnością i to zarówno z punktu widzenia substancjalnej treści, jak i sposobu jej przedstawienia 
w formie realnego zjawiska”. G.W.F. H e ge 1, op. cit., s. 473-474.

Podstawową cechą epopei jest, jak widać w przytoczonym cytacie, „przedmio- 
towość”. I w Pamiątkach „szczęśliwie sztukmistrz obrał sobie świat przedmioto
wy” - powiada Ropelewski - tłumacząc przy tym, że wartość ich artyzmu polega 
na dokonanej w nich obiektywizacji, swoistym uplastycznieniu niejasnych obra
zów przeszłości, zacierających się już w zbiorowej pamięci Polaków: „wypadki 
i osoby śnione w naszym marzeniu, ale już coraz mgłą narodzone, płowiejące; 
ułamki wspomnień, z których dzień każdy cosić [sic!] uroni, on dopełnił, wybitnie 
odrysował i rozświecił”32. Obok tej zalety swoistej poezji epickiej: plastycznego, 
wyraźnego przedstawiania przedmiotów, gawędy łączy z epopeją swoisty dystans 
czasowy, z jakiego patrzy się tutaj na świat. Według Hegla epos nie może uka
zywać tego, co współczesne, bo jest to domeną liryki i dramatu. Nie powstaje 
też w zbytnim oddaleniu od przedstawianej epoki heroicznej, gdy „dochodzi do 
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oddzielenia się indywidualnej jaźni od substancjalnej całości narodu” i „rozdwo
jenia się człowieka na uczucie i wolę”. Liryka i dramat są formami właściwymi tej 
późnej w rozwoju ducha narodowego epoki. Natomiast:

powstanie prawdziwego poematu epickiego przypada w głównej mierze na epokę po
średnią; na epokę, w której naród obudził się już z tępej bierności, a duch nabrał już 
dostatecznej mocy, aby stworzyć sobie swój własny świat i czuć się w nim jak u siebie 
[...] twórczość artystyczna rodzi się z natury rzeczy później niż samo życie33.

33 Ibidem, s. 399-400.
34 S. Ropelewski, op. cit., s. 9-10.
35 Ibidem, s. 9.

Postawienie problemu perspektywy epickiej w bezpośrednim odniesieniu do 
Pamiątek Soplicy wydaje się u Ropelewskiego analogiczne. Świat dawnej Polski 
szlacheckiej:

żyje jeszcze w podaniu, każda rodzina ma o nim swoją legendę, a jednak trochę 
w tył usunięty [...]. Ta wczorajszość przedmiotu, która mu ustroń zapewnia, blaski 
jego łagodzi, dozwala artyście pospiesznej pracy, a jednak daje do kogo się powo
łać o świadectwo prawdzie, jest najwłaściwszym względnie do stanowiska artysty 
położeniem34.

To, co u Hegla nazywa się „epoką pośrednią”, zostaje tu przez Ropelewskiego 
zidentyfikowane jako czas trwania żywej pamięci w postaci podań i przekazów 
(rodzinnych), pochodzących bezpośrednio od naocznych świadków przeszłości, 
do których epik może się odwołać i z którymi może skonfrontować swoją kre
ację. Krytyk nie powołuje się tu bezpośrednio na Hegla, ale na niewątpliwe źródło 
jego poglądów: Schillerowską formułę „Was unsterblich im Gesang soli leben / 
Muss im Leben untergehen”. Co natomiast różni Pamiątki od epickiego ideału 
Ropelewskiego, to ich fragmentaryczny charakter. Tę „wadę” wyrzuca nie tylko 
gawędom Rzewuskiego, który „zamiast ułożyć te bogactwa porządnie w dzieła 
większego zakroju, pojedynczymi wspomnieniami wytrząsa je od niechcenia”, ale 
też Konradowi Wallenrodowi Mickiewicza, który „sposzył na prędce powiastkę 
o Wallenrodzie i Aldonie z najpiękniejszego przedmiotu do wielkiej romantycz
nej epopei”35. Jeszcze jeden to dowód na to, że jedność (całość) uznawana była za 
najważniejszą cechę eposu zarówno przez klasycystyczne sztuki poetyckie i pod
ręczniki, jak i przez Hegla. Podobnie jako naczelny warunek epopei traktował ją 
Michał Grabowski w pochodzącym z 1837 r. artykule Czy można mieć w dzisiej
szych czasach epopeję narodową? Myślenie Ropelewskiego, który uznaje, że epo
pei nie da się pogodzić z romantyczną estetyką fragmentu, jest tu zupełnie ana
logiczne. Wskazuje to - powtórzmy - na częściową trwałość klasycystycznego 
dziedzictwa w romantycznej krytyce literackiej okresu międzypowstaniowego.

Kolejną kategorią wspólną, występującą w Heglowskiej teorii epopei i w do
konanej przez Ropelewskiego analizie Pamiątek Soplicy, jest kwestia żywego 
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związku narratora-poety ze światem, który przedstawia epos. Dla Hegla autor 
epopei musi być wyodrębnioną z ogółu narodowego, samoświadomą jednostką36, 
zarazem jednak w świecie, który przedstawia, poeta musi się czuć „jak we wła
snym domu” - musi go rozumieć właściwie do najmniejszego szczegółu, musi 
przenikać go intuicyjnie i empatycznie się z nim identyfikować:

36 Jeśli epos ma być jednością, nie może stanowić płodu kolektywnej twórczości ludowej. Dla
tego Hegel odrzuca teorię Wolfa i (rozumując dedukcyjnie) z założeń swojej doktryny estetycznej 
wyprowadza wniosek o konieczności historycznego istnienia Homera jako twórcy Iliady i Odysei.

37 G.W.F. H e ge 1, op. cit., s. 403.
38 S. Ropelewski, op. cit., s. 12.
39 Ibidem, s. 11.

Tak np. Homer mówiąc o swoim świecie czuł się w nim jak w domu, a tam, gdzie 
inni czują się jak w domu, tam i my czujemy się jak u siebie; oglądamy tu bowiem 
prawdę ducha, który żyje w swoim świecie i osiąga w nim siebie; czujemy się do
brze i pogodnie dlatego właśnie, że poeta sam jest w tym obecny wszystkimi swymi 
zmysłami i całym swym duchem37.

W tym kontekście wydaje się oczywiste, że autor epopei narodowej nie może być 
cudzoziemcem. Problem ten rozwija Ropelewski w obszernym porównaniu Pamią
tek z bardzo popularną w środowisku Wielkiej Emigracji Historią bezrządu w Polsce 
francuskiego dyplomaty i historyka Claude’a Carlomana Rulhière’a. Płaszczyzną po
równania jest po pierwsze temat: oba dzieła mówią o czasach konfederacji barskiej 
i przedstawiają te same postaci historyczne; po drugie jest nią kategoria epickości, 
bowiem Historię Rulhière’a Ropelewski rozpatruje na płaszczyźnie poetyki pisar
stwa historycznego i zastrzegając się, że francuski autor dziejów konfederacji bar
skiej „mierzył swój przedmiot nie jak poeta i entuzjasta” ale „ze stanowiska wyższej 
cywilizacji” a przecież potrafił mu nadać - zwłaszcza w zakresie charakterystyki wy
bitnych postaci historycznych - „epopejne rozmiary”38. Kolejny to przykład histo
riozoficznego i ponadgatunkowego posługiwania się pojęciem epopei, która w tym 
konkretnym ujęciu zastosowana zostaje - i to nie całkiem metaforycznie - nie do 
kreacji literackiej sensu stricto, ale do dzieła z zakresu naukowej historiografii.

Co więcej, w uzasadnieniu swego wywodu Ropelewski wchodzi na teren histo
rii historiografii, w klasycznym i nowoczesnym dorobku tej dyscypliny pisarstwa 
wyróżniając dwa odmienne typy opisu i interpretacji dziejów. Pierwszy z nich, 
wywodzony od historyków starożytnych, Liwiusza i Tacyta, „bada człowieka, 
typ absolutny którego widzi w wielkich indywidualnościach okresu” dokonując 
w narracji ciągłej analizy charakteru „znakomitszych pojedynczych postaci". Dru
ga metoda historyczna neguje znaczenie wielkich jednostek, za to „rozpatruje się 
w społeczeństwach, poszukując ich myśli religijnej, ruchu umysłowego, jak się 
wyraził przez filozofię, przez prawodawstwo, przez sztukę, a wypadki brane mas- 
sami odnosi do praw stałych”39. Ta metoda narodziła się w czasach nowożytnych, 
przeczuwał ją Jacques Bénigne Bossuet, rozwinęli - pod wpływem innej filozofii 
- historycy angielscy: Edward Gibbon i William Robertson, a jej ukoronowaniem 
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jest dopiero w XIX w. teoria Hegla i pisarstwo historyczne Franciszka Guizota 
(„Hegel jej ustawodawcą, Guizot jej Tacytem”).

„Rulhiere - stwierdza Ropelewski - jest to historyk starożytnej szkoły, bliski 
pokrewny Liwiusza”40. Właśnie z powodu tej metody historycznej, mimo kryty
cyzmu, z jakim francuski pisarz i dyplomata, uczeń Woltera, patrzył na rzeczywi
stość polską, bohaterowie jego relacji (m.in. książęta Michał i August Czartoryscy, 
hetman Jan Klemens Branicki, Stanisław Małachowski i Andrzej Mokronowski) 
„rośli w olbrzymie kształty” dosięgając miary postaci epickich. Przy tak panegi- 
rycznej wymowie wielu portretów, Rulhiere - dyplomata i filozof XVIII w. - nie 
mógł patrzeć na Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” z taką akceptacją i brakiem 
dystansu, z jakim patrzyła na niego szlachta litewska i pan Soplica jako jej repre
zentant. Francuski dworak-filozof polskich republikanów „kocha przez jakiś po
ciąg tajemny czy też przez wspomnienia klasyczne” ale „ilekroć sam przemawia, 
pamięta na swe obowiązki względem rozumu” Dlatego Radziwiłł musi być u niego 
„barbarzyńcem”. Pod tym względem Ropelewski przyznaje mu rację i stwierdza 
wyższość horyzontów intelektualnych Francuza nad stanowiskiem Soplicy, całko
wicie zanurzonego w mentalności sarmackiej i głoszącego anachroniczne opinie 
polityczne. Nie bierze ich zresztą za poglądy samego Rzewuskiego, ale za wyraz 
jego „artystostwa”. Sam zaś kunszt autora ocenia ambiwalentnie. Z jednej strony 
pisarz polski, który w świecie szlacheckim „jest u siebie”, przewyższa francuskiego 
historyka znajomością psychiki swoich bohaterów, z którymi łączy go tożsamość 
ducha narodowego. Na przykład postaci księdza Marka Rulhiere, „chociaż wielki 
artysta” pojąć nie mógł, podczas gdy: „ksiądz Marek pana Soplicy oddany z taką 
miłośną szczerotą, jak gdyby obyczajem chrześcijańskich malarzy kreślił go autor, 
klęcząc i modląc się, i na ideał przez pryzmę łez pozierając”41. Zupełnie jednak 
rozczarowujące rezultaty dają u Soplicy próby portretowania postaci tragicznych 
i heroicznych - jak np. Kazimierz Pułaski czy Michał Rejtan. „Tu wszystko co miej
scowe, co z pospolitym znamieniem zgodne jest nader trafnie i wyraziście oddane; 
co odstaje na tle powszechnym, uchodzi przed wzrokiem Soplicy”42.

40 Ibidem, s. 12.
41 Ibidem, s. 10-11.
42 Ibidem, s. 20. Warto tu przytoczyć obszerniejsze wyjątki tej argumentacji Ropelewskiego: 

„Pułaski tylko gdzieś w głębi pokazany, i nie dziw nam, że go autor na przód obrazu nie wysadził; 
uczuł zapewne, że to nie przez adwokacką Cześnika mózgownicę tak poetyczna figura może na 
świat sztuki odbłysnąć. Kazimierz Pułaski jest to piękność ogólnego typu [...]. Duchem i ciałem 
zarówno silny, podług wzorów homerycznych czasów, gdyby był mężem podczas wyprawy pod 
Troją, byłby drugi w obozie greckim, co by dzidą Achillesową potrząsnął” (s. 18-19). O postaci Rej
tana w Pamiątkach czytamy natomiast: „Rejtan w szkole, w Radziwiłła towarzystwie jest oświetlony 
i może być łatwo za prawdziwego uznany; ale na sejmie nadzwyczajnym poseł nie dosięga ideału, 
nie wyobraża jeszcze męża, na którego wspomnienie całej Polsce pierś się podnosi. Parafiańskie 
szkiełko, co takim czarem nawodzi sceny domowej, pokątnej, familijnej przeszłości, tu jedno zawa
dza spojrzeniu autora” (s. 20).

O ile obecność homeryckiej stylizacji postaci w XVIII-wiecznej Historii 
Rulhierea zrzuca autor Przedmowy na wpływ starożytnej metody historycznej 
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Liwiusza i Tacyta, o tyle przyczyn niedostatku czy też braku postaci prawdziwie 
epickich herosów u Soplicy krytyk w ogóle nie przypisuje wpływowi historiogra
fii nowożytnej czy współczesnej literatury (np. Waltera Scotta). Nie rozwija też 
w tym kierunku wątku „artystostwa” Rzewuskiego, o którym mógłby stwierdzić, 
że świadomie podąża on drogami współczesnej mu historiografii, akcentującej 
znaczenie wielkich mas i procesów, a relatywizującej rolę wybitnych jednostek. 
Artystyczną słabość, za jaką uważa brak kreacji bohatera epickiego w Pamiąt
kach, Ropelewski tłumaczy natomiast poprzez bezpośrednie odniesienie do tego, 
co potocznie zwykło się określać jako charakter narodowy. Opuszcza w ten spo
sób, w kluczowym punkcie wywodu, pole estetyki i przechodzi do własnych roz
ważań historiozoficznych nad polskimi dziejami.

W świetle założeń teoretycznoliterackich, na których się opiera, ma do tego 
podwójne prawo. Wynika ono zarówno z poglądów Mochnackiego, jak i z przy
woływanych w Przedmowie poglądów Hegla, dla którego epopeja jest wyrazem 
ducha narodowego. Wspólnym założeniem tych stanowisk jest uznanie, że for
ma literacka, w tym zwłaszcza forma eposu, uwarunkowana jest przez warun
ki zewnętrze: zwłaszcza historyczne i społeczno-kulturowe. Konsekwencją tych 
założeń oraz ich przesłanek w teoriach Friedricha A. Wolfa, Giambattisty Vico 
i Johanna Gottfrieda Herdera musiała być konstatacja, że stworzenie prawdziwej 
epopei nie zależy tylko od talentu i arbitralnej woli poety, ale że uwarunkowa
ne jest także charakterem dziejów narodowych i ducha narodowego. Ropelewski 
formułuje ten wniosek w następujących słowach:

[...] wielkie »słowo« ludzkości epos [...] jest wyrażeniem wraz poetyckim i ścisłym 
całej summy wyobrażeń i podań rozlanych w społeczeństwie i niby formułą alge
braiczną społecznego rozumu. Takiego albowiem dzieła połowę tylko wieszcz robi, 
a drugą społeczność sama43.

43 Ibidem, s. 20.

Skoro „społeczność” jest - obok poety - współautorem dzieła prawdziwie epic
kiego, to jego krytyk musi ocenić nie tylko działania poety, ale też samą społecz
ność. Na tej płaszczyźnie poglądy Ropelewskiego, wyrażone w historycznej części 
jego wywodów, korespondują w zaskakująco bliski sposób z ocenami zawartymi 
w znanym liście Zygmunta Krasińskiego do ojca, z 26 stycznia 1836 r., opubliko
wanym we fragmentach przez Józefa Szujskiego i Józefa Kallenbacha i cytowanym 
także przez badaczy romantycznej refleksji nad epopeją. Przypomnijmy:

Słyszałem nieraz naszych sawantów dziwiących się, że nie ma epopei polskiej. Rzecz 
jasna: gdzie nie ma historii, tam epopei być nie może. Epopeje nie przez poetów, ale 
przez narody się robią. Grecja u stóp murów trojańskich zrobiła Iliadę, Germanie 
w walkach Attyli Nibelungów. Trza czynu, który by lud cały poruszył aż do wnętrz
ności jego - a u nas nigdy nic takiego nie było. Żadne fatum w Polszczę nie wdarło 
się głęboko ani w uczucie, ani w pamięć narodu. A, mój Boże, mój Boże! My nie 
dzieci, my nie młodziki, my od tysiąca lat przeszło żyjemy. Jedyna nasza epopeja to 
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Myszeida Krasickiego. Jedyna liryczna poezja to Fraszki Kochanowskiego. Jedyna 
tragedia to Barbara Felińskiego. I w rzeczy samej tragicznego przedmiotu w historii 
polskiej nikt nie wynajdzie. Tam jest tylko tragiczność, gdzie były głębokie uczucia 
i namiętności. Tragedia jest to to w teraźniejszości, co epopeja w przeszłości; do 
jednej i drugiej trza ruchu, tradycji poważnych i wiary w coś na świecie44.

44 Z. Krasiński, Listy do ojca, oprać. S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 315, Biblioteka Poezji 
i Prozy.

45 S. Ropelewski, op. cit., s. 16.
46 Ibidem.

Krasiński w tych słowach z roku 1836, wcześniejszych od cytowanych tu już 
ocen Balladyny i Pana Tadeusza, prezentuje się nam jako radykalny wyznawca 
pluralistycznej teorii eposu i patrzy na epopeję jako na kolektywne, anonimo
we dzieło poezji ludu-narodu. Różni się w tym od Ropelewskiego (i od Hegla), 
który społeczności przypisuje tylko połowiczny udział w stworzeniu eposu, dru
gą połowę zadania rezerwując dla genialnego twórcy. Ale i dla Ropelewskiego 
dzieje heroiczne narodu są epopei warunkiem koniecznym. Krasińskiemu, który 
z sarkazmem obwieszcza, że Polacy niezdolni są do stworzenia własnej epopei, 
będąc narodem bez historii, autor analizowanej tu Przedmowy wtóruje sądem 
analogicznym: „Chrobry nie mógł wyuczyć tego plemienia do podboju; plemię to 
już nie będzie mieć epopei”45. W przypadku emigracyjnego krytyka ocena możli
wości epickich tkwiących w polskiej kulturze jest pesymistyczna, choć nieco bar
dziej niż w słynnym liście Krasińskiego rozwinięta i zniuansowana. Wychodząc 
od kwestii bohatera epickiego, Ropelewski nie neguje np. znaczenia heroizmu 
okazanego przez Polaków w wojnach z Turcją, które według Krasińskiego, jako 
wynik prostej konieczności obronnej, nie stanowiły dla Polaków żadnego tytułu 
do sławy. Wskazuje natomiast, że prawdziwi bohaterowie tych zmagań, jak choć
by król Jan III Sobieski, nie byli nigdy właściwie doceniani i rozumiani przez spo
łeczeństwo szlacheckie:

Oto wyznać trzeba w Polsce wielki czyn głuchnął w czczości. Pochodzi to z „natury 
umysłowości polskiej” której główne znamiona schwyciwszy, nietrudno już było 
wyjaśnić wiele tajemnic historii i literatury ojczystej, a następnie przyjść do pew
nych prawideł przewodnich w zdejmowaniu wzorów polskiego przedmiotowego 
świata46.

Brak polskiej epopei nie wynika wyłącznie z braku wielkich czynów w naszej 
historii, jak twierdził Krasiński, a z tego, że Polacy, skutkiem swego narodowego 
charakteru („natury umysłowości polskiej”), nie potrafili tych czynów widzieć w ich 
właściwych rozmiarach i jako takich przedstawiać i zapamiętywać. Żeby lepiej tę 
myśl zilustrować, Ropelewski przywołuje przykłady Francji i Hiszpanii. Kult Ludwi
ka XIV, rozbudzający wielkie ambicje zbiorowe i indywidualne Francuzów, kontra
stuje z typowo polskim pomniejszeniem osoby Jana III, zwycięzcy spod Wiednia, 
o którym Polacy „nic nie potrafili powiedzieć” a i on sam mówi o sobie nie jak wielki 
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człowiek, „ostatni król chrześcijański, który zamknął i uwieńczył wojny krzyżowe 
zwycięstwem pod Wiedniem” ale jak prosty szlachcic, szeregowy członek swojego 
stanu, kiedy w listach do Marysieńki „rączki papy d’Arquien całuje” Umysłowość 
polska najwyraźniej odcina się na tle kultury Hiszpanii. „Tam wszystko podniosłe, 
wystawne, nieco teatralne, ale dziwnie do epopei lub dramatu przydatne". W Polsce 
- przeciwnie - „wszystko rozsądkowe, rubaszno-jowialne, nie butne w chęciach; 
całe słowo tego społeczeństwa zmieści się w przysłowiach i przypowieściach”47.

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 18.
49 Ibidem, s. 16-17.
50 Z. Krasiński, Listy do ojca, s. 315.

U Krasińskiego znajdujemy analogiczną diagnozę polskiego charakteru na
rodowego. Zamiast zrozumienia dla heroizmu tragiczności, dawnych Polaków 
cechować miało wyłącznie: „pryncypium bufońskie: rubaszność szlachecka, 
trefność dworzańska, krotofilność”. Poeta potępia tę staropolską predylekcję do 
komizmu, ukazując opłakane moralnie konsekwencje postawy obracania wszyst
kiego w żart: „szlachcic, dworzanin tak się przyzwyczaił wszystko w koncepta 
stroić, że w końcu koncept powiedział o cnocie i został łajdakiem”! Ropelewski 
nie moralizuje tak ostro, ale zgodne z „naturą umysłowości polskiej” komiczne 
widzenie świata zauważa w mentalności Soplicy i jego bohaterów, na czele z Ra
dziwiłłem „Panie Kochanku” którego postać „przynależy humorystyce”48. Hu- 
morystyczność wszakże, do której polska przeszłość „najbogaciej przedmiotów 
dostarcza”, sprowadza narrację Pamiątek z wyżyn epopei na średni i niski poziom 
historii domowej, obyczajowej, na pożywce której rozkwita najlepiej arcypolski 
gatunek gawędy. Ponieważ pan Soplica jest jako narrator uosobieniem dominują
cego w swojej epoce typu umysłowości polskiej, „Panie Kochanku” staje się w jego 
świecie postacią centralną, a istotni bohaterowie epiccy, jak wspomniany już Pu
łaski, czy tragiczni, jak Rejtan, ulegają swoistemu pomniejszeniu. Ropelewski tę 
cechę polskiej społeczności definiuje w iście norwidowski sposób:

Pospolitym bardzo błędem, nie rozumieć stosunku społeczności do bohatera, po
lityka lub artysty; nie wiedzieć, że tylko wzajemne przez się pojęcie osoby i społe
czeństwa może wydać tę górującą jednostkę, którą zowiemy wielkim człowiekiem 
[...]. W Polsce owa mierność znamienna, ów wstręt do hazardowych kolei, po któ
rych właśnie do wyższych rzeczy się goni, sprawiły, że nigdy naród nie rozumiał 
swych ludzi, nigdy przez swoje poparcie nie zrobił ich rzeczywiście wielkimi49.

„Były u nas indywidualne cnoty i bohaterstwa - przyznaje w cytowanym liście 
Krasiński - ale narodowych nie było”50. A Ropelewski rozwija własne, analogicz
ne i jakże pesymistyczne konstatacje w kierunku ich podwójnych konsekwencji. 
Po pierwsze konsekwencji w dziejach politycznych narodu: „Do historii należy 
wykazać następstwa dla Polski tego rozwodu pomiędzy ludźmi wyższymi a masa
mi: brak wpływu na Europę, nieznanie części różnoplemiennych w jedność, nie- 
wyrobienie instytucji, co by wytrzymały podwójną próbę czasu i obcego napadu”. 
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Po drugie - w dziejach literatury polskiej: „niepodobieństwo sztuki w naczelnych 
jej objawieniach: epopei, dramacie, historii"51.

51 S. Ropelewski, op. cit., s. 16-17.
52 Z. K r a s i ń.s k i, Listy do ojca, s. 311.
53 S. Ropelewski, op. cit., s. 17.
54 Z. K r a s i ń s k i, Listy do ojca, s. 313.

We wskazywaniu czynników osłabiających kulturę staropolską obaj porówny
wani tu autorzy także wydają się zadziwiająco zgodni. „A w naukach, w kunsz
tach, w sztukach - cóżeśmy stworzyli? Jestże poezja, architektura lub malarstwo, 
lub muzyka polska?”52 - pyta retorycznie Krasiński. Zaś Ropelewski, stwierdzając, 
że myśl narodowa „nie kształciła wyższości” wtóruje mu w tym imaginacyjnym 
duecie: „[...] dla tegoż nie było ani prawdziwie polskich statystów, ani poetów, ani 
historyków, choć byli mężowie poradni i pisarze zdolni do pieśni i powieści”53 54.

Porównując obraz konfederacji barskiej w Pamiątkach Soplicy i w Historii 
Rulhierea, autor Przedmowy nie może się odwołać do żadnego historiograficz- 
nego dzieła polskiego na temat tej epoki naszych dziejów. I dlatego musiałby się 
zgodzić także i z tym zarzutem Krasińskiego, który dotyczy braku w Polsce praw
dziwie narodowej historiografii:

W tym względzie żaden naród niżej od nas nie stoi. Tak tu się stało, jak we wszyst
kim: mamy ułamki kościotrupowe historii, tj. chroniki, z których najlepsza chroni- 
ka Naruszewicza, tyle razy obdarzona tytułem Historii-, ale nie mamy organicznych 
dziejów polskich, nie mamy całości. Stąd wynika, że nie ma Polaka, któryby głębiej 
nie znał szkockich dziejów od swoich własnych. Przyznaję zresztą, że gdyby przy
szło komu prawdziwie i filozoficznie pisać polską historię, to chyba trza by mu było 
być cudzoziemcem, żeby się odważyć do takiego dziełaM.

Uderzająca współbieżność toku rozumowania Krasińskiego formułującego 
swoje myśli o braku epopei polskiej o pięć lat wcześniej niż Ropelewski, który 
z kolei prywatnego listu Krasińskiego do ojca znać nie mógł, prowokuje do pytań 
i domysłów. Wątpliwe raczej, by Ropelewski zetknął się z jakimś krążącym na 
emigracji odpisem listu Krasińskiego. Czy istnieje zatem wspólne dla obu pisarzy 
źródło ich poglądów? Sprawa ta nie może być rozstrzygnięta bez dalszych badań. 
Na razie pewne jest tylko to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z podob
nym punktem widzenia na dzieje Polski i jej kultury. To spojrzenie na Polskę przez 
pryzmat jej porównania z dziejami i z literaturą innych, przodujących narodów 
Europy. Znana jest erudycja Krasińskiego w tym zakresie, zaś erudycja Ropelew- 
skiego, znakomicie władającego językiem francuskim, sądząc z ilości literackich 
i historycznych odwołań w jego wywodach i ze swobody, z jaką się wśród nich 
porusza, także pozwala mu patrzeć na sprawy polskie niejako z zewnątrz. Temu 
spojrzeniu „z zewnątrz” sprzyjać musiała u obu autorów żyjących poza krajem 
empiryczna znajomość mentalności narodów Zachodu, w porównaniu z którą 
w polskim charakterze można dostrzec wady niedostrzegane na ogół z perspekty
wy wewnątrzpolskiej: bierność, brak wysokich ambicji i celów, płytką jowialność, 
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dążenie do wygody i zbyt łatwe poprzestawanie na małym - zadowalanie się 
przeciętnością. To potępienie staropolskiej mierności było na tle dotychczasowej, 
oświeceniowej krytyki niezliczonych wad szlacheckich tonem nowym, korespon
dującym w pewien sposób z literackimi i politycznymi koncepcjami romantyzmu, 
z właściwą epoce koncepcją jednostki ludzkiej i teorią narodu.

Poza obszarem skatalogowanych tu podobieństw i analogii myślenie Krasiń
skiego i Ropelewskiego o epopei i duchu epickim polskiego narodu prowadziło 
jednak odmiennymi ścieżkami do odmiennych konkluzji.

Ropelewski dowodnie wykazał, że przyjęta przez Rzewuskiego metoda literac
ka wyklucza osiągnięcie przez jego „rapsody” wyżyn epopei właściwej. Przyczy
ną tego miało być całkowite ukrycie się XIX-wiecznego autora pod maską pana 
Soplicy, narratora będącego żywym uosobieniem scharakteryzowanych powyżej 
cech narodowych: mierności, przyziemności, jowialności, braku zrozumienia dla 
rzeczywistego bohaterstwa, tragizmu, wielkości wykraczających poza parafialne 
horyzonty. Ale te same cechy, które Soplicy nie pozwoliły wznieść się na wyżyny 
eposu, okazały się nieodzownym warunkiem arcydzielnego odtworzenia obra
zów życia domowego i obyczajowego Polaków, w ich życiu prywatnym i doświad
czeniu codziennym, opisanym z punktu widzenia narratora indywidualnego, za
razem jednak będącego prawdziwym typem rzeczywiście istniejącej wspólnoty 
narodowej. Za cenę rezygnacji z epopeicznych ambicji, autor Pamiątek odkrył 
nowy, oryginalnie polski gatunek: gawędę - i w skali możliwości, jakie stwarza 
gawęda, stworzył arcydzieło.

Na Krasińskim, który opowieści Rzewuskiego poznał z ust autora już w Rzy
mie, w roku 1830, i który już w tym roku próbował jedną z nich naśladować, 
opublikowanie Pamiątek Soplicy drukiem w roku 1839 nie sprowokowało już do 
bezpośrednich komentarzy czy analiz. Po trzech latach, jakie upłynęły od cyto
wanego tu listu, autor Irydiona dokonał gruntownej zmiany założeń w swego my
ślenia o epopei. W oparciu o te nowe założenia epopeją nazwał dwa współczesne 
utwory: Pana Tadeusza i - w uderzającej sprzeczności ze znanymi sądami Rope
lewskiego - Balladynę.

Zresztą i sam surowy a niefortunny recenzent Balladyny na łamach „Młodej 
Polski”, w konkluzji poświęconych problematyce epopei części Przedmowy do Pa
miątek, nie wykluczył powstania współcześnie prawdziwego polskiego poematu 
epickiego („powieści” lub „romansu poetyckiego” - nie eposu), a największe szan
se na stworzenie takiego dzieła przyznał, wśród polskich poetów, swemu najwięk
szemu jak dotąd adwersarzowi na polu literackim i osobistym - nie komu inne
mu właśnie jak autorowi Balladyny i Beniowskiego. Podtrzymując swój krytyczny 
stosunek do tego, co mu się w dorobku Słowackiego i w samym Beniowskim nie 
podobało, potrafił dostrzec, że obok tych fragmentów, w pierwszych pieśniach 
Beniowskiego „padają od pisarza błyskawice na przeszłość, świadczące o jego po
wołaniu epicznym”55.

55 S. Ropelewski, op. cit., s. 19.
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Ta wpleciona w interpretację Pamiątek dygresja o Słowackim przytaczana 
była przez badaczy bądź jako dowód na to, że Ropelewski - mimo wszystko - 
nie był głuchy na wartość poezji autora Balladyny, bądź na to, że często i łatwo 
zmieniał swoje oceny. Na podstawie tej lakonicznej dygresji łatwiej byłoby uznać, 
że zmianie uległa tu raczej temperatura i styl oceny niż jej istota, zaś sformułowa
nie o „błyskawicach rzucanych na przeszłość”, świadcząc o chęci oddania Słowac
kiemu sprawiedliwości, może też sugerować nadzieję, że Słowacki w przyszłości 
stanie się poetą historycznym w typie Schillera, co - jak wiadomo - nie nastąpi
ło. W sumie więc, mimo pojednania, krytyk i poeta pozostali każdy na własnym 
stanowisku.

Ale opinia, że Ropelewski skłonny był tyleż do formułowania ostrych, zdecy
dowanych sądów, co do ich późniejszego korygowania, znajduje w Przedmowie 
do drugiego wydania wcale nie gorsze potwierdzenie. Konkluzja tej przedmowy 
ujęta bowiem została w formie polemiki z dwiema wcześniejszymi ocenami Pa
miątek - jedną nad wyraz krytyczną, a drugą nad wyraz pochlebną:

Pewien młody krytyk, przetrząsając z cierpkością utwory polskie wydawane w Pa
ryżu nazwał Pamiątki Soplicy chudemi wspomnieniami przechowanymi lepiej 
w pamięci narodu; zacny ich wydawca, Stefan Witwicki, wnioskuje, że posłużą 
poetom i pisarzom romansów: pierwszy z tych sądów zdaje nam się całkiem nie
słuszny, a drugi niedostateczny. Pamiątki Soplicy nie są ani robotą współczesną 
malowanym wypadkom i w braku innej zasługi noszącą ślad okresu, ani gnojem 
Enniuszowym dla przyjść mających Wergilich: są to już dzieła sztuki skończone 
w mierze talentu pisarza [...] i autor byle nie pętał swej siły odda usługę całemu 
społeczeństwu polskiemu, pozwalając mu się widzieć w swej przeszłości56.

56 Ibidem, s. 32-33.

To ostatnie wezwanie skierowane jest do Rzewuskiego, aby w przyszłych swo
ich dziełach nie krępował się osobowością zatopionego w prowincjonalizmie 
i staroświecczyźnie Soplicy i spojrzał na polskie dzieje z perspektywy cywilizacji 
XIX w. i przez pryzmat całej posiadanej przez siebie kultury, bo tylko tą drogą 
gawęda może się wznieść na wyżyny przyszłego narodowego eposu.

Natomiast zdanie „pewnego młodego krytyka" podsumowujące surowy sąd 
o Pamiątkach Soplicy brzmiało dosłownie tak: „Skoro ten mrok pierzchnął Pa
miątki stanęły w całym swym ubóstwie, jako powiastki chude, raczej notatki 
o rzeczach daleko bardziej rozwidnionych w pamięci ludu”. Nie trzeba już chyba 
dodawać, że to zdanie, z którym Ropelewski polemizuje, wydrukowane w „Kalen
darzu Pielgrzymstwa Polskiego” w roku 1840, wyszło spod pióra autora artykułu 
Wspomnienie o piśmiennictwie polskim na Emigracji, czyli... samego Stanisława 
Ropelewskiego.
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