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Potop – historie alternatywne. 
Książę Bogusław Radziwiłł 
Rzewuskiego i Sienkiewicza

Przeszłość to obca kraina, wszystkie jej wydarzenia mają inne wymiary1.

Trudno o dwie bardziej odmienne powieści niż Rycerz Lizdejko Henry-
ka Rzewuskiego i Potop Henryka Sienkiewicza. Ich akcja rozgrywa się 
niemal w tym samym czasie – w kluczowym dla historii wojny polsko-
-szwedzkiej momencie powrotu Jana Kazimierza do kraju na przeło-
mie 1655 i 1656 roku. Dzieła wykorzystują te same tematy: wierność 
i zdrada, bezkompromisowość i koniunkturalizm, pryncypialność 
i pragmatyzm. W podobny sposób prezentują charakterystyczne dla 
czasów potopu szwedzkiego oddolne budzenie się oporu wobec na-
jeźdźcy i akcentują specyfi kę wojny partyzanckiej jako swego rodzaju 
„wynalazku” tamtej epoki. Wyraźne analogie widoczne są także w kre-
acjach „zamaskowanych” postaci głównych bohaterów: u Rzewuskie-
go ukrywający się pod imieniem Lizdejki partyzant okaże się synem 
księcia Bogusława Radziwiłła i walcząc po stronie króla, będzie chciał 
zmazać winy ojca; podobnie Sienkiewiczowski Babinicz będzie próbo-
wał odkupić błędy Andrzeja Kmicica. Obu ich do narodowej wspólnoty 
przywróci reprezentujący ojcowską władzę i majestat Rzeczypospolitej 
król Jan Kazimierz. 

1  L.P. Hartley, Posłaniec, tłum. R. Grzybowska, Warszawa 1992, s. 7. Wybierając to właś-
nie motto, wskazuję na źródło inspiracji, jakim do napisania tego szkicu była dla mnie 
rozprawa Davida Lowenthala Th e Past is a Foreign Country – Revisited, Cambridge 2015. 
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Najważniejsze jednak podobieństwo obu utworów leży w szczegól-
nym traktowaniu historii – rzeczywistej władczyni tych powieściowych 
światów. Zarówno Rzewuski, jak i Sienkiewicz żadnemu ze swych bo-
haterów nie pozwalają wymknąć się historii. Wymusza ona na nich 
dokonywanie jednoznacznych wyborów, nie zezwala na nieuczestni-
czenie w opisywanych zdarzeniach, przeczekanie zawieruchy. Zasada 
ta dotyczy zarówno głównych bohaterów tych powieści, jak i każdej 
z postaci drugoplanowych, nawet tej schowanej na najgłębszej prowin-
cji – wszyscy i każdy z osobna muszą dokonać wyboru i opowiedzieć 
się po jednej ze stron konfl iktu. Co także istotne, wskazanie zasadni-
czej osi sporu w obu dziełach okazuje się równie trudne i nieoczywiste. 
Konfl ikt bowiem dotyczy tyleż relacji swój–najeźdźca, Polacy–Szwedzi, 
co wewnętrznej polskiej debaty: czy opowiedzieć się po stronie zwycię-
skiego i gwarantującego stabilizację Karola Gustawa, czy prawowite-
go, ale przebywającego poza granicami władcy – Jana Kazimierza, co 
równać się musi z koniecznością prowadzania dewastującej kraj wojny. 
Historia, jakiej doświadczali siedemnastowieczni bohaterowie tych po-
wieści, okazywała się więc tą samą wszechogarniającą i skomplikowaną 
historią, która swe groźne oblicze ukazywała na co dzień ich autorom – 
ludziom XIX wieku, epoki nieprzypadkowo zwanej wiekiem historii.

A jednak przy wszystkich tych podobieństwach Rycerz Lizdejko i Po-
top zostały powszechnie uznane za dzieła krańcowo różne. Choć dzieli 
je zaledwie 35 lat (Lizdejko ukazał się w Warszawie w latach 1851–1852, 
Potop zaś w roku 1886), to przynależą do zupełnie odmiennych porząd-
ków artystycznych i ideowych2. Dla uchwycenia skali tego paradoksu 
wręcz symboliczna okazuje się rozpiętość ocen pojawiającej się w obu 
dziełach postaci Bogusława Radziwiłła – postaci apoteozowanej przez  
Rzewuskiego i przeklinanej przez Sienkiewicza. Wizerunki księcia oraz 
interpretacje jego działań były tak radykalnie odmienne, że wręcz ab-
surdalne wydawało się badaczom twórczości Sienkiewicza nie tylko 
uwzględnianie powieści Rzewuskiego jako jednego z możliwych kon-
tekstów czy choćby tylko jednego z impulsów inspirujących powstanie 
Potopu, ale przede wszystkim traktowanie propozycji Rzewuskiego se-
rio, jako opartej na materiale historycznym. Asumpt do tego wyklucze-

2  T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981, s. 82. Zob. też I. Węgrzyn, 
W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012, rozdz. V: Między Scottem a Bal-
zakiem.
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nia dawał sam Sienkiewicz. Wiemy, że znał powieść Rzewuskiego, ale 
wiemy też, że traktował ją jako fantazję na tle historycznym. Zachował 
się list do warszawskiego księgarza Augusta Roberta Wolff a pochodzą-
cy z początku 1885 roku, w którym pisarz prosił o przesłanie egzem-
plarza Lizdejki:

Czy nie posiadasz Szan[owny] Pan czasem Rycerza Lizdejko – albo może potrafi cie 
go dostać skądinąd? Jest to powieść z czasów wojny szwedzkiej, tak jak Potop – 
więc chciałbym ją koniecznie doczytać, bo czytałem jeszcze będąc w gimnazjum. 
Wielką oddalibyście mi przysługę, gdybyście mogli jakkolwiek to dostać i przysłać 
mi choćby tylko na czas pewien.

Występują tam Radziwiłłowie, ale w zupełnie innym świetle niż u mnie – owóż 
chciałbym się przekonać, czy to jacy Radziwiłłowie fantastyczni, czy też rzeczy-
wistych kreował Rzewuski na bohaterów, na co mówiąc nawiasem – nie zasługują 
zgoła3.

Nie ma więc wątpliwości, jaki był stosunek Sienkiewicza do powie-
ści Rzewuskiego. Nawet jeśli skorzystał on z jakiegoś rozwiązania fa-
bularnego Lizdejki, nawet jeśli zainspirował się którąś z jego scen czy 
postaci, to w ostatecznym rozrachunku nie miało to najmniejszego 
znaczenia. Sienkiewicz w trakcie pracy nad Potopem był już bowiem 
absolutnie przekonany, że Radziwiłłowie nie  zasługu ją  zgoła  na 
próbę obrony. Takie stanowisko podpowiadały pisarzowi zarówno do-
stępne źródła historyczne4, jak i wyznawana wizja historii, w której od-
powiedzialność za polskie klęski została złożona na barki magnatów. 
W opowieści o potopie szwedzkim fi gura zdrajcy utożsamiona została 
z postaciami Radziwiłłów, którzy równocześnie na zasadzie pars pro 
toto stawali się fi gurami zapowiadającymi „zdradę magnatów” z końca 
XVIII wieku. Słowa Bogusława Radziwiłła o Rzeczpospolitej jako posta-
wie czerwonego sukna zyskiwały rangę uniwersalnej metafory aluzyjnie 

3  H. Sienkiewicz, Listy, oprac. M. Bokszczanin, t. 5, cz. 2, s. 413–414 – za: J. Krzyżanowski, 
Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 
2012, s. 133.
4  Jak udowodnił Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz bardzo rzetelnie przebadał dostępne 
materiały związane z postacią Bogusława Radziwiłła: W rejestrze źródeł do wojny szwedz-
kiej, sporządzonym przez Sienkiewicza […] zostały wymienione: Pamiętnik Bogusława Ra-
dziwiłła, Księga pamiętnicza Michałowskiego, Bernarda Kalickigo X. Bogusław Radziwiłł 
i Kotłubaja Żywot ks. Janusza Radziwiłła – za: T. Bujnicki, Portret księcia Bogusława 
Radziwiłła (z zagadnień techniki kreowania postaci w Potopie), w: Światopogląd i poetyka. 
Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Rzeszów 1999, s. 93.
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łączącej działania siedemnastowiecznych możnowładców z późniejszy-
mi, tragicznymi w skutkach działaniami targowiczan.

Zaproponowana przez Rzewuskiego apologia Radziwiłłów została 
więc przez Sienkiewicza potraktowana jako literackie zmyślenie, które 
w żaden sposób nie daje się uzasadnić faktami historycznymi. Takie 
postawienie sprawy zamykało zarówno temat możliwych miejsc wspól-
nych obu utworów, jak i blokowało pytania o to, która z przedstawio-
nych przez pisarzy wersji jest bliższa prawdzie historycznej. Kwestie te 
wydawały się niewarte podejmowania także ze względu na biegunowo 
odmienne ulokowanie obu twórców w obowiązującym kanonie litera-
tury polskiej. Sienkiewicz postrzegany jako pisarz patriota nie potrze-
bował się tłumaczyć przed renegatem i zdrajcą Rzewuskim. A jedno-
znacznie zdefi niowane miejsce Potopu w narodowym imaginarium 
w żaden sposób nie mogło zostać zagrożone przez utwór, który nawet 
względnie życzliwy Rzewuskiemu Stanisław Tarnowski kwitował sło-
wami: może lepiej [o nim] nie mówić5.

Sienkiewiczowska wizja przeszłości traktowana jest dziś nie tyle 
jako jedna z możliwych, ile jako jedyna prawdziwa. Czytając Potop, 
nie czytamy beletrystyki, ale wnikamy w samą istotę historii Polski. 
Choć Kmicic, Oleńka, Wołodyjowski, Zagłoba są zmyśleni, to przecież 
równocześnie są jakoś prawdziwi prawdą swych artystycznych kreacji. 
Postaci te są tak głęboko zakorzenione w naszej tradycji, w naszym 
myśleniu o polskości, że już dawno przestały funkcjonować na pra-
wach, na jakich winny funkcjonować jako fi kcyjni bohaterowie literac-
cy. Na podobnej zasadzie pojawiające się w Potopie postaci historycz-
ne – ksiądz Kordecki, król Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki czy obaj 
Radziwiłłowie – traktowane są jako fi gury doskonale odpowiadające 
prawdzie historycznej, kreślone w zgodzie z faktami i precyzyjnie od-
dające stan wiedzy o epoce6. Ironicznie rzecz ujmując: jak dzięki Janowi 
Matejce „znamy” twarze pierwszych Piastów: Mieszka I czy Bolesława 

5  S. Tarnowski, Henryk Rzewuski, w: tegoż, O literaturze polskiej XIX wieku, wybór 
i oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1977, s. 557.
6  Przekonania tego nie zmieniły rozprawy historyków ani ujęcia popularyzatorskie, 
które wskazywały rozminięcia się Sienkiewicza z prawdą historyczną. Zob. A. Kersten, 
Sienkiewicz – Potop – historia, Warszawa 1966; M. Kosman, Na tropach bohaterów Try-
logii, Warszawa 1966; T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981; T. Buj-
nicki, A. Rataj, Trylogia Sienkiewicza: leksykon, Kraków 1998; S. Leśniewski, Potop. Czas 
hańby i sławy 1655–1660, Kraków 2017.
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Chrobrego, tak o historii wojny polsko-szwedzkiej myślimy (bardziej 
lub mniej świadomie), opierając się na wspomnieniach dziecięcej, for-
macyjnej lektury Potopu7. Choć zapewne ledwie zdajemy sobie z tego 
sprawę, to historyczni bohaterowie tamtej epoki przemawiają do nas 
słowami Sienkiewicza i mają twarze aktorów fi lmowej adaptacji Potopu 
w reżyserii Jerzego Hofmana: Janusz Radziwiłł – Władysława Hańczy, 
a Bogusław – Leszka Teleszyńskiego. 

Artystyczna siła powieści Sienkiewicza oraz pewien utrwalony 
w polskiej tradycji typ rytualnej, bezrefl eksyjnej jej recepcji8 odpowie-
dzialne są także za kreację błogiej pewności czytelników, że doskonale 
znają i rozumieją historię potopu szwedzkiego, że wszystko na ten te-
mat zostało już powiedziane, a role bohaterów dobrych i złych, zdraj-
ców i herosów zostały defi nitywnie obsadzone. Sama fabuła powieści 
postrzegana jest w kontekście mitycznym jako wzór polskich postaw 
oraz wzór polskich losów – losów tragicznych, ale też kompensacyjnie 
fi nalizowanych szczęśliwym zakończeniem.

Do sięgnięcia po zapomnianego Rycerza Lizdejkę, powieść z czasów 
panowania Jana Kazimierza Henryka Rzewuskiego skłaniają dziś wcale 
nie literaturoznawcy, próbujący dowartościowywać zakurzone powie-
ści z przeszłości, ale historycy, a szczególnie badacze zajmujący się hi-
storią gospodarczą i znawcy dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Materiały odnajdywane w magnackich archiwach, materiały do tej pory 
niewykorzystywane, bo najczęściej związane nie tyle z wielką polityką, 
ile raczej z siedemnastowieczną codziennością, administrowaniem do-
brami czy prowadzeniem rodowej polityki dynastycznej, zmuszają do 
weryfi kacji utrwalonych ocen księcia. Z dużym zdziwieniem czytelnik 
wychowany na Sienkiewiczowskiej wizji postaci Bogusława Radziwiłła 
musi konfrontować się z pełnymi uznania słowami historyków na te-
mat gospodarczej działalności księcia i jego politycznej przenikliwości. 
Urszula Augustyniak w Przedmowie do zbioru rozpraw poświęconych 
codzienności w dobrach Radziwiłłowskich pisze:

7  Interesująco problem ten omówił Stanisław Bortnowski w szkicu Mityczny styl od-
bioru Potopu Henryka Sienkiewicza w szkole współczesnej, w: Trylogia – Sobieski – Victoria 
wiedeńska, red. L. Ludorowski, Lublin 1985, cz. I.
8  Nawiązuję do rozprawy Stanisława Brzozowskiego pt. Henryk Sienkiewicz i jego sta-
nowisko w literaturze współczesnej, w: S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, oprac.
H. Markiewicz, Wrocław – Warszawa 1990, t. 1.
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Koniuszy litewski Bogusław Radziwiłł, oszkalowany przez Sienkiewicza „heretyk 
i zdrajca”, doczekał się w pracy [Marka] Miłuńskiego rehabilitacji jako twórca no-
woczesnego i skutecznego programu reformy administracyjnej, w wyniku której 
zrujnowane po potopie szwedzkim latyfundium zaczęło funkcjonować jako spraw-
ne przedsiębiorstwo9.

I nie ma w tych słowach żadnej przesady. Rzeczywiście, zaprezento-
wane rezultaty badań archiwalnych (opartych na imponujących kwe-
rendach) dowodnie pokazują, że powszechnie znany portret księcia 
wymaga radykalnej korekty. Znany z kart Potopu dandys, kobieciarz 
i pojedynkowicz w świetle najnowszych badań jawi się jako wybitny 
i oryginalny organizator życia gospodarczego w zarządzanym przez 
siebie latyfundium. Dzięki odnalezionym materiałom wizerunek próż-
nego, zniewieściałego i oddającego się przyjemnościom Bogusława Ra-
dziwiłła musi zostać uzupełniony o portret człowieka świadomego od-
powiedzialności za dziedzictwo i gospodarza dbałego zarówno o swój 
rodowy majątek, jak i o setki ludzi dla Radziwiłłów pracujących i z ro-
dem tym wiążących swój los.

Nawet kwestia pozornie tak oczywista jak zdrada księcia, jego de-
cyzja przejścia na stronę Karola Gustawa, postrzegana z perspektywy 
badań nad tożsamością mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
zmusza współczesnych badaczy do zajmowania znacznie ostrożniej-
szego stanowiska niż to wyrażone przez Sienkiewicza. Problem ten 
podnoszą najwybitniejsi znawcy epoki, zwracając uwagę na koniecz-
ność powstrzymywania się przed, tak jeszcze oczywistym dla epoki au-
tora Potopu, wydawaniem ocen na temat patriotyzmu ludzi XVII wie-
ku, ocen formułowanych przy użyciu defi nicji patriotyzmu z połowy 
wieku XIX. Innymi słowy, ocena postaw ludzi tamtej epoki musi brać 
pod uwagę wartości, które wyznawali bohaterowie zdarzeń, a nie tylko 
oceniający ich ex post ludzie Anno Domini 1886. I tak decyzja o zawarciu 
ze Szwedami układu w Kiejdanach (20 X 1655), która z perspektywy 
interesów Korony i całej Rzeczpospolitej postrzegana jest jako zdrada, 

9  U. Augustyniak, Przedmowa, w: Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów 
XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009, s. 6 (Fasciculi Historici Novi,
t. IX). Mowa o artykule Marka Miłuńskiego pt. Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w latach 
1636–1669. Trochę to gorzkie, ale i trochę zabawne, że o zdradzie Radziwiłłów przeko-
nani są najmocniej nie tyle historycy, ile właśnie historycy literatury. Zob. B. Szleszyń-
ski, Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy 
XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, Warszawa 2007, s. 212.
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z perspektywy interesów Wielkiego Księstwa okazuje się raczej despe-
racką próbą ratowania Litwy przed przygotowywaną inwazją moskiew-
ską10. Historycy litewscy nie mają przy tym wątpliwości, że działania 
Radziwiłłów były wymuszone przez bierność Rzeczpospolitej i fatalne 
decyzje polityczne Jana Kazimierza. Przeklinany zdrajca okazywał się 
w ten sposób zdradzonym:

Pierwsze zwycięstwa Karola X w Polsce miały miejsce wówczas, gdy wojsko carskie 
zbliżało się do Wilna i ostatecznie je zajęło. Litwa zostawiona na pastwę losu nie 
mogła liczyć na wsparcie ani ze strony króla, ani Polaków. O jej bezpieczeństwo 
panowie litewscy […] musieli zatroszczyć się sami. Kiedy jeszcze wojska carskie 
podchodziły do Wilna, Janusz Radziwiłł wraz ze swoim kuzynem Bogusławem 
i biskupem wileńskim Tyszkiewiczem zwrócili się do dowódcy wojsk szwedzkich, 
generała de la Gardie, proponując sojusz przeciwko Rosjanom i prosząc o pomoc11.

Henryk Wisner – badacz stosunków polsko-litewskich i historyk 
dziejów Litwy podkreślał:

Okoliczności, w jakich zwrócono się do Szwedów, teksty propozycji i kolejnych trak-
tatów świadczą, że podjęte działanie było próbą ocalenia Litwy – życia mieszkań-
ców i całości granic. Janusz Radziwiłł w liście do stryjecznego brata Bogusława pi-
sał, że zaczęło się to dzieło, kiedy inaczej ratować się sposobu nie było. Wyniki, 
choć odbiegły od zamierzeń Radziwiłłowskich, spowodowały wstrzymanie morder-
czego marszu wojsk carskich i sprzymierzonych z nimi kozackich. Powstrzymanie 
eksterminacji. Ratunek tysięcy ludzi od wywiezienia w głąb imperium. Tylko i aż 
zyskanie na czasie, kiedy według słów Janusza Radziwiłła, wiele się może zdarzyć. 
Innych dalekosiężnych planów nie było12.

Nie daje się utrzymać także przekonanie o kosmopolityzmie, wręcz 
wynarodowieniu księcia Bogusława. Sienkiewicz, korzystając przede 
wszystkim z ustaleń Bernarda Kalickiego13, ale i na potrzeby fabu-
ły, której wyraźnie służył ostry konfl ikt między fi kcyjnym Kmicicem 
a przynależącym do porządku historycznego Radziwiłłem, mocno eks-
ponował narodowy indyferentyzm księcia. Szczególnie znamienną ilu-
stracją tego zaprojektowanego przez Sienkiewicza cynicznego renegac-
twa wydaje się fragment słynnej rozmowy z Kmicicem, rozmowy (co 

10  Zob. H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999, s. 77.
11  Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Kaunas 1936, s. 327. Dziękuję dr Beacie Kalębie za 
wskazanie i przetłumaczenie przywołanego cytatu.
12  H. Wisner, Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn 1991, s. 62. 
13  B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Szkic historyczny, Kraków 1878.
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należy podkreślić) prowadzonej po niemiecku, bo jak wyjaśniał książę: 
od waszej mowy wargi [mi] pierzchną14. Tymczasem Tadeusz Wasilewski 
w Uwagach wstępnych poprzedzających najnowszą edycję Autobiografi i 
księcia pisał:

[Bogusław Radziwiłł] pisał piękną polszczyzną, prawie całkowicie pozbawioną 
makaronizmów. Jako stylista i autor listów do narzeczonej i żony […] porówny-
wany jest przez historyków literatury z samym Janem Sobieskim. Autobiografi a 
jest ciekawym zabytkiem piśmiennictwa staropolskiego i jednocześnie niezwykle 
cennym źródłem dla badacza dziejów XVII wieku15.

Pamiętając o wszystkich tych kontrowersjach, warto raz jeszcze 
przyjrzeć się Rycerzowi Lizdejce Henryka Rzewuskiego. Przy wszystkich 
mankamentach tego utworu (a jest ich bardzo, bardzo wiele), uderza 
niezwykle konsekwentnie przeprowadzony proces rehabilitacji księcia 
Bogusława Radziwiłła – proces, któremu patronuje intencja pokaza-
nia całej złożoności politycznych i ideowych wyborów dokonywanych 
przez odpowiedzialnego polityka w trudnym czasie wojny. W powieści 
Rzewuskiego książę jest zdrajcą, ale jego osobista szlachetność wstrzy-
muje głosy potępienia nawet u najzagorzalszych obrońców Jana Ka-
zimierza. Książę jest mężem stanu, w chwili zagrożenia nie opuszcza 
kraju – jak jego prawowity władca, nie zostawia na pastwę najeźdźcy 
poddanych swych dóbr i obywateli Wielkiego Księstwa. Stając u boku 
Szwedów, Radziwiłł w silnych strukturach obcego państwa szuka opar-
cia przed nadciągającą ze wschodu nawałnicą, ale też szuka ocalenia dla 
zerodowanej anarchią szlacheckiej wspólnoty. W sile Szwedów, w sile 
ich państwa pokłada nadzieję na możliwe ocalenie i odrodzenie zjedno-
czonych węzłem posłuszeństwa dla trwałego rządu szlacheckich obywa-
teli Rzeczypospolitej. Bogusławowi Rzewuski pozwolił wygłosić wielką 
mowę obrończą wszystkich polskich polityków, którzy w imię ratowa-
nia narodowego dziedzictwa podejmowali trudną decyzję rezygnacji 
z nierealnych, ich zdaniem, ambicji państwowej suwerenności na rzecz 
szukania w obcych potencjach siły pozwalającej zabezpieczyć narodowy 
byt:

14  H. Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1976, t. 1, s. 362.
15  T. Wasilewski, Uwagi wstępne, w: B. Radziwiłł, Autobiografi a, oprac. T. Wasilewski, War-
szawa 1979, s. 5. Więcej na ten temat zob. M. Čiurinskas, Biografi e Radziwiłłów a biogra-
fi styka Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie –
Biografi e – Świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003.
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Posłuchaj – mówi książę – żyjemy w czasach trudnych, w niezgodach, w rozbiciu 
obywatelstwa na partie sobie przeciwne. Wojny domowe rzadko kiedy są przery-
wane, bo nie mamy głowy z rękoma dość silnymi, żeby jedność zachować w naro-
dzie, i utrzymać wszystkich w karbach posłuszeństwa. Nie mamy już cnót naszych 
naddziadów, dla których prawa nasze były dostateczne. Bez cnót chcemy cieszyć się 
wolnością, a rzeczywiście nasza wolność jest swawolą. Rzucamy się w stronnictwa, 
jedni dla dogodzenia widokom osobistym, drudzy na oślep, bo mając przeświad-
czenie swojej słabości, dla własnego bezpieczeństwa tulą się do jakiejś siły, która 
by ich broniła od napaści. Ale są i tacy, którzy się imają oręża w przekonaniu, iż 
wydźwignąć tym mogą ojczyznę. W tej liczbie się mieszczę i sumienie przynosi mi 
świadectwo, że jeżeli stanąłem na czele tej części narodu, która się związała z kró-
lem szwedzkim, to nie dla innej przyczyny tylko, że on jeden jest dość silnym, żeby 
z czasem zjednoczyć moich rodaków węzłem posłuszeństwa dla trwałego rządu, za-
bezpieczającego pomyślność ogółu, a spokojność każdego w szczególności. Robi się 
co można. Ale jeżeli szczęście ma nas zawieść, jeżeli naród tak dalece zamiłowany 
w swoim nierządzie, że się rzuci w objęcia tych, co pod pozorem wierności dla 
prawego króla wszelkie usiłowania obracają ku temu, by ten nierząd utrwalić 
w Polsce, cóż mi pozostaje? Jeżeli nie szukać zgody z tymi, których uda się otrzymać 
zaufanie obłąkanego narodu16.

Taka motywacja politycznych wyborów księcia nie dopuszcza, by 
widzieć w nim jedynie szukającego własnych korzyści zdradzieckiego 
magnata. Jego postać to fi gura męża stanu, który dla bezpieczeństwa 
wspólnoty gotów jest zaryzykować nawet osobisty honor i dobre imię 
rodu. Nie ma wątpliwości, że portretując Bogusława Radziwiłła, Rze-
wuski w jakieś mierze pisał o sobie i swych poglądach, pośrednio też 
o wszystkich tych dziewiętnastowiecznych politykach konserwatyw-
nych, którzy przyszłość Polski widzieli jako formę autonomii w ramach 
silnego imperium (w 1818 roku rosyjskiego, po 1848 roku habsbur-
skiego). 

Tragizm postaci Bogusława Radziwiłła z kart Lizdejki wnika z fak-
tu, że o słuszności jego postawy politycznej przesądzić będzie mogła 
dopiero odległa przyszłość. Na razie, oceniany w perspektywie powro-
tu Jana Kazimierza na tron, wydawać się może wielkim przegranym, 
wręcz narodowym zdrajcą. Dla Rzewuskiego jednak prawdziwym fi na-
łem tej opowieści jest jego własna współczesność, czyli epoka po osta-
tecznym upadku Rzeczypospolitej. Czas, kiedy wobec kolejnych klęsk 
niepokojące pytanie o trafność dokonanych wyborów dróg ratowania 

16  H. Rzewuski, Rycerz Lizdejko. Powieść z czasów panowania Jana Kazimierza, Warszawa 
1851, t. 1, s. 100–102.
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narodowej wspólnoty wybrzmiewało ze zdwojoną siłą. Głos hetmana 
Wincentego Gosiewskiego, osobistego przeciwnika księcia, który przed 
królewskim majestatem nie oskarża dumnego Radziwiłła, ale zdobywa 
się na zrozumienie i szacunek dla jego politycznych decyzji, może zo-
stać potraktowany jako credo proponowanego przez Rzewuskiego my-
ślenia o historii jako inspiracji dla bieżącej polityki: 

[…] zawsze był prawym obywatelem. Jeżeli przeszedł na stronę króla szwedzkiego, 
któż ma prawo obwiniać go, że kiedy nasza sprawa zdawała się być opuszczoną od 
Boga, wszedł w umowy ze zwycięskim królem, żeby przynajmniej zabezpieczyć ży-
cia i majątki obywatelów, żeby ich zasłonić przed zemstą nieprzyjaciół i tym ocalić 
ołtarze i ogniska ojczyste. Mężny opór z zupełnym zapomnieniem o sobie i o wszyst-
kich jest zapewne bohaterstwem, ale w życiu narodów bywają okresy, w których 
uległość nie tylko że jest roztropnością, ale nawet świętym obowiązkiem. Bo jeżeli 
dla honoru osobistego, dla sławy, nawet dla jakiegoś odgłosu, mąż poświęcający 
siebie zniewala jakieś uszanowanie nawet swoich nieprzyjaciół, podobna ofi ara nie 
powinna przechodzić szranek osobistości własnej. A kto nierozważnym krokiem 
przywołuje klęski na swoich współobywatelów, taki w obliczu rozsądku i sumie-
nia jest zbrodniarzem. Z otwartością żołnierską śmiem wyznać, że jeżeli swawola 
szwedzka nie zamieniła w pustynie domów obywateli litewskich, jeżeli nie tylko 
oni, ale nawet ci koronni wielcy mężowie, którzy podnieśli konfederację tyszowiec-
ką, a w tej chwili otaczają Waszą Królewską Mość, służą jego świetnej sprawie, 
zamiast jęczenia w zamorskich ciemnicach, to jedynie przez tę ufność, jaką książę 
marszałek wielki litewski był pozyskał wiernością, której dawał dowody dla króla 
szwedzkiego, a którą zawsze obracał na korzyść ziomków17.

Przywołane wypowiedzi współczesnych nam historyków podpowia-
dają, że kreślony przez Rzewuskiego portret Radziwiłła nie był tylko 
i wyłącznie zmyśloną kreacją literacką. Pojawiające się w przypisach 
powieści informacje wskazują, że jej autor miał dostęp do archiwów 
ołyckich i nieświeskich18, że skoligacony z Radziwiłłami znał wiele do-
kumentów i wiele historii, które do czasów Sienkiewicza zostały zapo-
17  Ibidem, t. 3, s. 70–71.
18  W archiwum ołyckim zdarzyło mi się czytać relację tego okropnego wydarzenia (zburzenia 
zamku) napisaną przez naocznego świadka, który jak się z niej pokazuje, należał do załogi zam-
kowej, zostawionej przez hetmana Gosiewskiego, a później do dworu księcia Wiśniowieckiego 
starosty drahimskiego, spadkobiercy kniaziów Daniela i Wojciecha. Ten ciekawy rękopism długo 
leżał w archiwum Wiśniowieckich, ale gdy w kilkadziesiąt lat później księżna Urszula ostatnia 
Wiśniowiecka dostała się księciu Michałowi Radziwiłłowi ordynatowi na Nieświeżu i Ołyce, prze-
niesiony został z całym archiwum domu Wiśniowieckich do Ołyki. Tam go przeczytałem przed 
czterdziestu laty, a z wrażeń, jakie to czytanie napiętnowało na mojej pamięci ułożyłem niniejszą 
powieść – H. Rzewuski, Rycerz Lizdejko…, Epilog, t. III, s. 362.
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mniane, przeoczone lub wręcz zbagatelizowane. Weźmy choćby taki 
oto przykład: zarówno monografi sta Bogusława Radziwiłła – Bernard 
Kalicki, jak i autor Potopu znali opublikowany przez Władysława Sy-
rokomlę tekst Informacja domowa i polityczna z tomu Przyczynki do hi-
storii domowej w Polsce (Wilno 1858), gdzie na plan pierwszy wysuwa 
się postać księcia – dbałego gospodarza i rozważnego polityka. Kalicki 
potraktował jednak ów dokument jako rodzaj instrukcji dla sukceso-
rów, poświadczający rzekomo wyznawany przez księcia prymat intere-
su domu i krewnych nad lojalność wobec króla i państwa19. Tymczasem 
Rzewuskiemu właśnie tego typu źródła posłużyły do nakreślenia wize-
runku tragicznego męża stanu – polityka, który z większą niż współ-
cześni przenikliwością i odpowiedzialnością potrafi ł myśleć o wspól-
nocie.

Przedstawione tu rozważania nie mają na celu dowodzenia wyższo-
ści portretu Bogusława Radziwiłła pióra Rzewuskiego nad powszech-
nie znanym wizerunkiem księcia autorstwa Sienkiewicza. Pod wzglę-
dem artystycznej atrakcyjności i siły przekazu tryumf Sienkiewicza nie 
podlega dyskusji. Ale już pytania o stopień nasycenia każdego z po-
wieściowych wizerunków księcia treściami ideologicznymi, pytania 
o to, jak daleko posunięta została fi kcjonalizacja tej postaci, prowadzą 
do fundamentalnych zagadnień dotyczących tożsamości polskiej dzie-
więtnastowiecznej powieści historycznej i jej roli w kształtowaniu wizji 
przeszłości. 

Znów rozpocząć przyjdzie od wskazania warsztatowych podo-
bieństw obu utworów. Analiza materiału powieściowego udowadnia 
bowiem, że tak odmienne wizerunki księcia powstały przy użyciu nie-
mal tej samej techniki powieściowej. Oto przykłady:

W czasie potopu szwedzkiego historyczny Bogusław Radziwiłł miał 
35 lat. Sienkiewicz, żeby uprawomocnić wątek erotyczno-przygodowy, 
wyraźnie odmładza swego bohatera: Był to młody człowiek lat trzydzie-
stu pięciu, a wyglądający najwyżej na dwadzieścia pięć20. Rzewuski nato-
miast, by uzyskać efekt wzmocnienia wiarygodności bohatera jako po-
lityka i męża stanu – księcia Bogusława zdecydowanie postarza i każe 
mu być ojcem dorosłych dzieci. Sienkiewicz „buduje” postać księcia, 
opierając się na odpowiednio dobranych fragmentach jego młodzień-
19  B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski…, s. 159.
20  H. Sienkiewicz, Potop, t. 1, s. 359.
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czych przygód (podróże po Europie, pojedynki, miłostki), Rzewuski zaś 
do charakterystyki księcia wybiera epizody z jego późniejszej biografi i, 
potwierdzające stateczność i dojrzałość bohatera (gospodarskie pasje 
księcia i jego zaangażowanie w sprawy publiczne).

Ocenę politycznych działań Radziwiłła Sienkiewicz kreśli z perspek-
tywy doświadczenia dziewiętnastowiecznej historiografi i polskiej ak-
centującej odpowiedzialność magnatów za upadek Rzeczypospolitej, 
wyraźnie apoteozując wzorce heroizmu i postawy insurekcyjnej. Rze-
wuski zaś swą ocenę tworzy na podstawie modelu także dziewiętna-
stowiecznej, ale konserwatywnej refl eksji politycznej, której bohate-
rami są zwolennicy kompromisów i ugód. Dla Sienkiewicza oczywiste 
jest, że działania księcia Bogusława oceniać należy z perspektywy do-
bra Rzeczypospolitej, dla Rzewuskiego, który uważał się za obywatela 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, tym punktem odniesienia było dobro 
Litwy. Nie ma też wątpliwości, że tak jak Sienkiewicz projektował swe-
go księcia Bogusława jako postać reprezentującą zdradę magnatów, tak 
Rzewuski kształtował go jako wcielenie ideału arystokraty ἄριστος, 
‘najlepszy’ +  κρατέω,  ‘rządzę’) i męża stanu. W wizji Sienkiewiczow-
skiej (demokratycznej z ducha) odpowiedzialność za upadek Rzeczypo-
spolitej spada na barki jednostek, uwalniając od winy cały naród. Rze-
wuski zaś wskazuje na przewiny narodowej wspólnoty, a oskarżanych 
o zdradę polityków przedstawia jako tych, którzy próbowali ratować 
przed skutkami błędów i zaślepienia większości.

 Do wskazanych na początku tych rozważań podobieństw obu utwo-
rów zaliczyć trzeba będzie także analogiczny rodzaj modyfi kacji reguł 
budowania świata powieściowego, których prawodawcą w świecie dzie-
więtnastowiecznej powieści historycznej był Walter Scott. Otóż zarów-
no Rzewuski, jak i Sienkiewicz nie dochowują wierności zasadzie, by 
konsekwentnie rozdzielać świat postaci historycznych od postaci fi k-
cyjnych, i „przesuwają” postać Bogusława Radziwiłła w stronę świata 
fi kcji. Stają tym samym w opozycji do fundamentalnych założeń po-
wieści historycznej, które na gruncie polskim sformułował Józef Igna-
cy Kraszewski w artykule Słówko o prawdzie w romansie historycznym. 
Kraszewski twierdził, że prawda dwojaka jest w historycznym romansie, 
artystyczna i historyczna. Ideałem powieści historycznej miał być utwór 
oparty na autentycznych materiałach, w którym fantazja ma jedynie 
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dopełniać fakty – co więcej, powieści nie wolno dopuszczać się gwałtu 
na historii i tworzyć fałszywych wyobrażeń21.

Zarówno Rzewuski, jak i Sienkiewicz gwałtu się nie dopuścili, ale 
stosując wobec postaci Bogusława Radziwiłła daleko posuniętą bele-
tryzację, ingerowali w teren zwyczajowo w powieści historycznej za-
strzeżony dla prawdy źródeł historycznych i dowolnie dobierali z dostęp-
nych archiwaliów te cechy bohatera, które pasowały do projektowanej 
postaci. Książę Bogusław u Rzewuskiego i Sienkiewicza zatraca swą 
historyczność – postać ukształtowana zostaje tyleż z inspiracji mate-
riałem źródłowym, co z agonicznego napięcia z kontrapunktowo usy-
tuowanymi wobec niego antagonistami (postać pryncypialnego patrio-
ty Lizdejki u Rzewuskiego i Kmicica u Sienkiewicza). Obaj twórcy, nie 
gwałcąc historii, ciężko jednak wobec niej grzeszą. Bohaterom historii 
odbierają ludzką wielowymiarowość, by zastąpić ją tak potrzebną dla 
fabuły ideową wyrazistością. Mimo radykalnie odmiennych efektów 
obaj pisarze zastosowali analogiczną metodę, którą Sienkiewicz tak 
charakteryzował:

Ona [powieść historyczna] powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione 
przez historię, ona wypełni odpowiednio ich szczeliny, odtworzy na mocy analogii 
odarte przez czas ornamenta, odgadnie to, co być mogło, wygrzebie, co zostało za-
pomniane, i nie przekręcając zdarzeń dziejowych może ułatwić ich rozumienie22.

Konfrontacja tych dwóch poświęconych czasom potopu powieści 
dowodnie (mam nadzieję) pokazuje, że pisarze powodowani jak naj-
lepszymi intencjami jednak p r z e k r ę c a l i  z d a r z e n i a  d z i e -
j o w e   – zbytnio zawierzali swej historycznej intuicji, swym ideowym 

21  T. Bujnicki, Polska powieść historyczna XIX wieku, Wrocław – Warszawa 1990, s. 18. Jak 
podkreślał Bujnicki, beletryzacja w powieściach Kraszewskiego polegała przede wszystkim 
na kontaminowaniu źródeł, zmianach perspektyw narracyjnych, wprowadzaniu składni-
ków indywidualizacji w dialogach, sytuacjach i scenach powieściowych – bardzo zaś rzadko 
na włączaniu postaci historycznej w „mechanizmy” fi kcji fabularnej.
22  H. Sienkiewicz, O powieści historycznej, w: Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 45, Warszawa 
1951, s. 113. Warto jednak przypomnieć, że w tym samym szkicu Sienkiewicz zdradzał 
się z rozumieniem kompensacyjnej funkcji powieści historycznej, która nie tylko odtwa-
rza przeszłość, ale i nadaje jej cechy wzoru egzystencji: Niechże choć literatura stworzy nam 
światy inne, gdzie wszystko nie jest takie karłowate, ale wielkie, nie takie płaskie, ale wzniosłe, 
nie chorobliwe i śmiertelne, ale zdrowe i nieśmiertelne, nie zgrzybiałe, ale młode. Dajcie nam jakie 
inne światy i inne jakieś przestrzenie, w których piersi zgorączkowane od miejskich wyziewów 
odetchną choć raz swobodnie a szeroko (ibidem, s. 112).
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przekonaniom i zapewne wbrew intencjom niemal bezwiednie wikłali 
postać księcia Bogusława Radziwiłła w swe bieżące, dziewiętnasto-
wieczne spory ideowe. Ceną za czytelniczy sukces dziewiętnastowiecz-
nych powieści historycznych, ceną za tak miłe sercom tamtych czytel-
ników doświadczenie ożywiania przeszłości, przywracania życiu tego, 
co na zawsze miało już być umarłe, stawało się systematyczne rozbija-
nie iluzji prawdy w romansie historycznym. Proces ten w konsekwencji 
doprowadzi do dwudziestowiecznego kryzysu powieści historycznej 
jako gatunku literackiego oraz rozpoznania, że nasza znajomość prze-
szłości jest zmienną ulegającą ciągłemu przekształceniu i doskonaleniu23. 
Doprowadzi do dramatycznej negacji istnienia obiektywnej wizji prze-
szłości. Jak pisał Andrzej Kijowski:

[…] nie ma dziejów – jest opowieść, co innej opowieści przeczy, a ta poprzed-
niej kłam zadaje, by znów z kolei nowej ulec, jeszcze piękniejszej i ciekawszej, 
i jeszcze lepiej zrozumiałej, bo nowszą mową powiedzianej. Historia jest po-
wieści massą, z ich stylu swoje życie bierze. Co było, nie jest: wraz umiera z tą 
chwilą, w której już się stało. Za faktem idzie tuż zmyślenie i fakt pożera, jak 
wilk jagnię, które odłączy się od stada. Fakty spłoszone naprzód biegną – fak-
ty bezbronne, fakty nieme, tym wilczym chórem ogłuszone. A chór ten z dala 
pięknie brzmi – jest w nim poezja i muzyka, i jest w nich duch – tak, jest, 
przyznaję – lecz nie duch dziejów, czyli faktu! To fi kcji duch, duch wyobraźni, 
buntu i walki, gry, komedii, człowieczy, wilczy duch zachłanny, co znaczeń, 
a nie prawdy szuka, znaczenia tworzy i nadaje, padlinę faktów w złoto zmie-
nia, w trwalsze nad prawdę złoto stylu!24

Dla miłośników historii w powieści to niezwykle gorzka nauka. Jeśli 
potraktować zaprezentowane zestawienie powieściowych wizerunków 
księcia Bogusława Radziwiłła jako rodzaj rywalizacji między Rzewu-
skim a Sienkiewiczem, to przyjdzie ogłosić bezwarunkowy tryumf au-
tora Trylogii. Niestety bynajmniej nie dlatego, że przedstawiona przez 
niego historia jest mądrzejsza czy prawdziwsza, ale dlatego, że jest zde-
cydowanie lepiej opowiedziana. 

23  M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, tłum. W. Jedlicka, Warszawa 
1962, s. 83.
24  A. Kijowski, Grenadier-król, Warszawa 1972, s. 88–89.


