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Epos bohaterski wyrasta z mitycznego obrazu świata, do którego isto-
ty należy nieunikniony konfl ikt, z reguły wojna. Jeśli któraś ze stron 
tych zmagań odnosi zwycięstwo, okupione często nadzwyczajnym, 
ujawniającym niejednokrotnie najlepsze ludzkie wartości wysiłkiem, 
jest ono wynikiem zarówno jej dzielności, jak i przede wszystkim roli, 
którą przypisało jej przeznaczenie czy wola bogów. W tym kontekście 
szczególne miejsce przyznane jest głównym postaciom, w epopei ho-
meryckiej zazwyczaj herosom, którzy wyróżniają się w stosunku do 
stanowiących jedynie tło pozostałych uczestników zdarzeń, co wiąże 
się naturalnie z hierarchiczną koncepcją ówczesnego społeczeństwa. 
Wyraźne przekraczanie tego, co zwyczajne i codzienne, sięganie sfery 
nadprzyrodzonej, także, a może przede wszystkim, w zakresie działań, 
które możemy potraktować jako heroiczne, należy w gruncie rzeczy 
do istoty tego gatunku. Cały epicki mikrokosmos – jak podkreśla Daniel 
Madelénat – zostaje sprowadzony do niewielkiej liczby postaci okre-
ślonych w relacji do głównego, często zachowującego zdolność komu-
nikowania się z bogami, bohatera1. Ten ostatni podnosi na najwyższy 
poziom cechy wymagane przez akcję: siłę i odwagę, połączone z przebiegłoś-
cią i konsekwencją u Odyseusza, pobożnością i umiarkowaniem u Eneasza, 
wyrzeczeniem się siebie u Rolanda2. Jak pisze Bogusław Bednarek, Boha-
ter epopei (…) jest niejako desygnowany do wykonywania zadań wpisanych 
w wyższy porządek czystych jakości, hieratycznych gestów, wzorcowych 

1  D. Madelénat, L’épopée, Paris 1986, s. 53.
2  Ibidem, s. 55. Wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego, jeśli nie podano inaczej, 
R.D.
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rozstrzygnięć3. Bohater ten, dodajmy, zmagając się często z nadzwy-
czajnymi przeciwnościami, nie bierze właściwie pod uwagę działań 
ani postaw odmiennych, nie ma żadnych wątpliwości co do słuszności 
dokonanych wyborów (pod tym względem zasadniczo się różni od bo-
haterów będącej już emanacją innego etapu rozwoju kultury tragedii) 
i słuszności celu, który ma osiągnąć. Trafnie zauważa badacz, że ani 
Achilles nie zastanawia się nad konsekwencjami swego gniewu, ani Ro-
land nie uwzględnia możliwości strategii racjonalnej4.

Epopeja homerycka przynosi, jak wiadomo, dwa zasadnicze typy 
głównych postaci i w związku z tym niejako dwa rodzaje heroizmu. 
Pierwszy reprezentuje Achilles, który wybiera (w perspektywie Iliady 
oczywiście ów wybór poznajemy jako już wcześniej dokonany) między 
dwiema wartościami: życiem długim, ale pozbawionym heroiczności, 
oraz krótkim, lecz za to sławnym. Sławna śmierć w młodym wieku pa-
radoksalnie zapewnia nieśmiertelność w pamięci potomnych i temu 
ów nadzwyczajny wysiłek bohatera służy przede wszystkim. Judith 
Labarthe zauważa, iż wybór Achillesa ucieleśnia ideał bohaterski, który 
charakteryzuje całą Iliadę5. Odyseusz realizuje natomiast, heroicznie 
zmagając się z przeciwnościami, powrót do swojej ojczyzny, do życia 
ludzkiego; dzięki swojemu sprytowi potrafi  zachować zarazem i długie 
życie, i sławę6. W każdym razie naznaczona heroizmem walka, kon-
frontacja z innymi ludźmi i bogami, pokonywanie przeszkód stanowią 
nieodłączne cechy losu epickiego bohatera. Badaczka podkreśla, że jego 
istota nie zawiera się w nim samym, lecz w relacji do innych – il se défi -
nit sans cesse dans son rapport à l’Autre – à l’ennemi, à la merveille ou à la 
mort7. 

Trzeba pamiętać, że Achilles odznaczał się nadzwyczajną dzielnoś-
cią, ale jego wpływ na losy wojny czy zwycięstwo nad Hektorem były 
jednak ostatecznie spełnieniem wyroków Mojry. Odyseusz pokonywał 
przeszkody stawiane mu przez ludzi i bogów, lecz jego powrót na Itakę 
i odzyskanie pozycji na wyspie oraz we własnym domu też były w isto-
cie możliwe dzięki pomocy działającej w zgodzie z przeznaczeniem Ate-

3  B. Bednarek, Epos europejski, Wrocław 2001, s. 372.
4  D. Madelénat, L’épopée, s. 55–56.
5  J. Labarthe, L’épopée, Paris 2006, s. 27. 
6  Ibidem, s. 27. 
7  Ibidem, s. 313.
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ny. Eneasz realizuje swoją misję, która ma charakter religijny – spełnia 
swoje obowiązki wobec Boga, rodziców i ojczyzny8. Zwycięstwo bohatera 
epopei jest w dużej mierze tożsame ze spełnieniem zadania wyznaczo-
nego mu przez porządek boski, a jego heroizm, realizując się poprzez 
podjęcie owego zadania, uzyskuje sens. Owo pytanie o sens staje się 
tym bardziej znaczące, że w tle akcji epickiej znajduje się niemal zawsze 
uwznioślająca perspektywa śmierci9.

Tutaj nasza uwaga skupia się na epopei w okresie oświecenia. Au-
torzy formułowanych wówczas wypowiedzi teoretycznych dotyczących 
tego gatunku zgadzają się – co dla nas szczególnie istotne – że bohate-
rowie epopei powinni być ludźmi ponadprzeciętnymi; różnica dotyczyć 
może głównie tego, czy winni się oni odznaczać moralną doskonałością 
i stanowić bezpośrednie wzory do naśladowania, czy też mogą posiadać 
wady, jak bohaterowie eposów Homera, których postępowanie nieraz 
dalekie było od zasad etycznych, przynajmniej uznawanych w chrześ-
cijaństwie. Przeważa wyraźnie to drugie stanowisko. Już Nicolas Boi-
leau pisze, iż ponieważ przedmiot epopei winien być ważny, jej bohater 
nie może być przeciętny; należy zatem wybierać takiego, który odzna-
cza się cechą wielkości, walorów olśniewających, w cnotach wspaniałego, 
w którym nawet wady bohaterstwem błyszczą, czyny są szczytne10. 

Charles Batteux wyjaśnia rolę takich składników epopei jak cha-
raktery, czyli niezmienne dyspozycje postaci, oraz obyczaje, to jest ich 
dyspozycje nabyte. Odnośnie obyczajów, to – utrzymuje autor Zasad 
literatury – powinny być one dobre, co oznacza zgodność z opinią, jaka 
o danej postaci istnieje, ale przede wszystkim pewną szlachetność duszy, 
która prowadzi człowieka do prawości i życzliwości11. Owa prawość może 
łączyć się często z istotnymi wadami, nawet ze zbrodnią, byle wynika-
ły one z nieroztropności, słabości czy uniesienia12. U Homera nie ma 
bohatera, który byłby zły, jednak nie ma także takiego, który byłby po-
zbawiony wad. Zapewne dlatego – twierdzi Batteux – jego postaci są 

8  Ibidem, s. 33.
9  Zob. ibidem, s. 320–321.
10  N. Boileau-Despréaux, Sztuka poetycka, przeł. A. Stepnowski, w: Europejskie źródła 
myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, 
niemieckojęzycznych i angielskich 1674–1810, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, 
Warszawa 1997, s. 50.
11  Ch. Batteux, Principes de la littérature, t. II, Lyon 1802, s. 227.
12  Ibidem.
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dla nas bardziej poruszające niż doskonały jako człowiek bohater eposu 
Wergiliusza. Jeśli już poeta przedstawia złe postępowanie, ważne jest, 
aby kazało się ono domyślać pewnego uniesienia i siły, a także by ist-
niały okoliczności pomniejszające jego ostrość13. 

Z polskich autorów Franciszek Ksawery Dmochowski podkreśla, 
powtarzając myśli Boileau, że epopeja, aby skutecznie oddziałać na 
czytelnika, powinna opiewać dzieje bohatyra wielkiego, zasługującego na 
nieśmiertelność cnotą i dzielnością, u którego coś wielkiego same wady 
mają14. Ostatecznie formułuje postulat: Niech wielkość serca wszystkie 
postępki ożywia,/ Ta sprężyna dzieł wielkich najbardziej zadziwia15. 

Warto zwrócić uwagę, że – co istotne z punktu widzenia niniejszego 
artykułu – z określeniem omawianego tu gatunku często wiązane są 
przymiotniki „bohaterski” czy „heroiczny”; mamy zatem na przykład 
poemat bohaterski czy epopeję heroiczną. Ignacy Krasicki używa nazwy 
wiersz bohaterski, formułując postulat pod adresem autora, żeby jednę 
osobę wziął za cel pierwszy i nad tą szczególniej się zastanawiał, tak jak 
wystawuje Homer w „Iliadzie” Achillesa, w „Odysei” Ulissa. Osoba, którą za 
cel bierze, ma być godna uwielbienia osobliwego, i drugiej znamienitszej nad 
nią iżby w dziele nie było16.

Na początku dziewiętnastego wieku Józef Franciszek Królikowski 
pisze, iż Powinny (…) czyny i mowy bohaterów tak być wielkie, tak śla-
chetne i wspaniałe, ażeby całą naszą zajęły uwagę, i abyśmy w namiętnej 
o bohaterów trwodze i nadziei, za zmianą ich losu radość, albo też boleść 
uczuwali17. Dodaje, że nie należy oczekiwać, aby bohater epopei był do-
skonały. Może więc mieć wady i namiętności, ale je cnotą przygasić powi-
nien; a podobna walka, tym większym go okazuje18. 

Według Józefa Korzeniowskiego bohaterowie epopei winni przy-
wiązywać do siebie czytelnika, przy czym chodzi również o to, aby ich 

13  Ibidem, s. 229.
14  F.K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach, w: Oświeceni o li-
teraturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740–1800, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliń-
ski, Warszawa 1993, s. 398.
15  Ibidem, s. 298.
16  I. Krasicki, O rymotwórstwie i rymotwórcach, w: idem, Dzieła. Edycja nowa i zupełna 
podług wydania Franciszka Dmochowskiego, t. III, Warszawa 1829, s. 6–7.
17  J.F. Królikowski, Rys poetyki wedle przepisów teoryi w szczegółach z najznakomitszych 
autorów czerpanej ułożony przez J. F. Królikowskiego, Poznań 1828, s. 76.
18  Ibidem, s. 77.
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godność, powaga i charakter zgadzały się z treścią działania19. Dalej czyta-
my między innymi, iż przez heroizm nie rozumie się także sama odwaga 
i męstwo w bitwach, ale zdolność do przedsięwzięć wymagających śmiało-
ści, siły duszy, zrzeczenia się siebie samego20.

W tym miejscu głównym przedmiotem zainteresowania są jednak 
konkretne dzieła będące realizacją formy gatunkowej epopei w okresie 
oświecenia, kiedy też – co należy podkreślić – samo pojęcie bohater-
stwa, jego istota i charakter ulegają zasadniczej zmianie, jakkolwiek 
wielkie eposy antyczne pozostają wciąż ważnym, by nie rzec podsta-
wowym, punktem odniesienia. Szczególnie nowożytnicy deklarują 
potrzebę bohatera pozbawionego nieokrzesania i prostoty postaci 
homeryckich; winien on raczej, jak czytamy we wstępie do krytycz-
nej edycji Henriady Woltera, wyróżniać się manierami księcia XVII czy 
XVIII wieku21. Poza tym, ponieważ bohaterstwo objawia się jednak na-
dal w dużej mierze w walce, zmiany techniczne i organizacyjne w tej 
dziedzinie, konfrontowane z tradycyjnymi modelami, stają się tu także 
problemem istotnym i prawie nierozwiązywalnym. Epopeja, nastawio-
na na pokazywanie heroicznych dokonań indywidualnych, z trudem 
akceptuje obraz walk zbiorowych czy podział działań między dowódcę 
i podwładnych, między decyzję i wykonanie22. Zagadnienie to zosta-
je sformułowane choćby w sytuującej się na końcowym etapie historii 
tego gatunku w polskiej literaturze Jagiellonidzie Dyzmy Bończa Toma-
szewskiego, gdzie narrator, zwracając się do Bellony i Marsa, przypo-
mina, iż starożytni nieśmiertelny honor i serce bez trwogi,/ Osobistemu 
tylko męstwu przyznawali. Obecnie zaś jest inaczej: 

Dziś, gdy tysiącznych armat szereg wystawiony
Paszczęki swe mordercze na ludzi wymierzy,
Piorun straszliwy z tyluż razem kul złożony
Zmiata krocie stojących bezczynnych rycerzy.
Zapala cały obwód miasta, zażegniony
Wyrzuconymi bomby z ogromnych moździerzy.

19  J. Korzeniowski, Kurs poezji, Warszawa 1829, s. 71.
20  Ibidem.
21  Leur héros aura nécessairement les mœurs d’un grand prince du XVII ou du XVIII siècle 
(La Henriade, ed. critque par. O.R. Taylor, Les œvres complètes de Voltaire 2, Genève 1970, 
s. 103).
22  D. Madelénat, L’épopée, s. 67.
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Śmierć tocząc po zwaliskach trupów wóz swój krwawy 
Pieści piekielne jędze i szydzi ze sławy23.

Epopeja oświeceniowa, której najbardziej znany model w literaturze 
europejskiej stanowi Henriada, nawiązuje wyraźnie do antycznej trady-
cji, ale rozwija się w zasadniczo odmiennym kontekście ideowym i – by 
tak rzec – duchowym klimacie. Bohaterstwo przejawia się teraz przede 
wszystkim nie w dokonaniach wykorzystujących fi zyczną siłę w prze-
wadze nad antagonistą, ale głównie w postępowaniu rozumnym, po-
legającym często na wymagającej sporego wysiłku pracy. Nie burzenie 
i zdobywanie jest powodem do chluby i przedmiotem pochwały władcy, 
ale działalność o charakterze cywilizacyjnym, wprowadzająca porządek 
i pokój, zasługująca też często na wysoką ocenę moralną. Zwycięstwo 
w walce również jest cenione, a umiejętności w tym zakresie są pożą-
dane, lecz pod warunkiem, że bohater podjął ją w słusznej sprawie lub 
został do niej zmuszony, właśnie w imię przywrócenia zaburzonego 
wcześniej porządku. W każdym razie chodzi o to, aby nie odbywało się 
to ze szkodą dla jego albo wysokiej oceny moralnej albo rozumności. 
Jak pisze Ryszard Przybylski,

Najwyższą wartością ludzką był dla Greków tragiczny heroizm. Klasycy przeciw-
stawili mu rozsądne bohaterstwo. Metafi zyczną, szaloną odwagę zastąpili aseku-
ranctwem duchowym nowożytnych racjonalistów. I ten nasz jedyny świat, który 
dla Greków był miejscem zmagań między śmiałym człowiekiem a tajemniczym 
Przeznaczeniem lub – jak kto woli – Nieodgadnioną Sprawiedliwością albo – bo 
można i tak – Miarą Wszechrzeczy, przekształcili w szkołę potulnych mędrków, 
w której fi lozofowie wykładają zasady postępowania wynikające z Prawa natury 
lub – jak kto woli – Wiecznego Rozumu albo – bo można i tak – Opatrzności. Epo-
peja klasyczna nie liczyła na ludzi, którzy chcą poznać swój los w walce. Jej odbiorcy 
byli spragnieni wykładu fi lozofi cznego. (...) Homer śpiewał hymn o bujności życia, 
o radości istnienia, Francuzi komponowali traktat o rozumnym zachowaniu się 
człowieka w świecie24.

Pojawia się jednak pytanie, czy istnieje i na czym w istocie polega –
by tak rzec – gwarancja sukcesu bohatera rozumnego. W przypadku 

23  D. Bończa Tomaszewski, Jagiellonida, czyli Zjednoczenie Litwy z Polską. Poema orygi-
nalne, Berdyczów 1817, s. 81.
24  R. Przybylski, Zmierzch rozumnego heroizmu, czyli prolegomena do romantycznego bo-
haterstwa, w: Problemy polskiego romantyzmu, S. II, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 
1974, s. 166.
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chrześcijańskiego rycerza jest nią niezawodność Bożej opieki, bohater 
Pieśni o Rolandzie może zatem powiedzieć: Hańba dla pogan, prawo dla 
chrześcijan25. Na podobną perspektywę powołuje się Krasicki w Wojnie 
chocimskiej, gdzie heroizmem jest obrona nadrzędnych wartości, która 
wymaga choćby przedłożenia dobra publicznego nad osobiste szczęście 
(jak ma to miejsce w przypadku Chodkiewicza, który zostawia dopie-
ro co poślubioną małżonkę), dzielnej walki, ale także i akceptacji nie-
szczęścia. To ostatnie spotyka Zawiszę, który opłakując śmierć syna, 
słyszy od reprezentującego tu Bożą wolę Pustelnika: Niewiernych po-
dział dręczyć się rozpaczą,/ Gdy ojciec karze, nie tak dzieci płaczą26. Nie 
może oczywiście zabraknąć bohaterstwa w walce, ale to – jak wiadomo –
słabsza strona epopei Księcia Biskupa, zresztą przeciwnika wojny, ak-
ceptującego „tylko wojnę obronną, narzuconą przez przeciwników”27. 
Jak podkreśla Marcin Cieński, główną motywacją do walki jest chęć 
ocalenia kraju i wolności. Poczciwość przodków polega na walce za te dwie 
wartości, przy czym druga stanowi podstawowe dopełnienie pierwszej28. 
Polskiego wodza poznajemy głównie przez to, co mówi, a o jego roli 
w bitwach otrzymujemy dość lakoniczne informacje:

Niezwyciężonym wódz orężem błyska,
Wzmaga przykładem rzeszę prawowierną.
Uchodzi w pola bisurmańska dzicza
Na wstęp rażący męstwa Chodkiewicza29.

Chodkiewicz umiera w obozie chocimskim, ale w pewnym sensie 
odnosi zwycięstwo moralne, bo wygrywają wartości, którym służył 
i do których w mowie przedśmiertnej zachęca zebranych przy nim: Nie 
płaczcie, radość niech w sercach przebywa,/ Miła ojczyzna kiedy ocalała30. 
Jak pisze Teresa Kostkiewiczowa, opisywana wojna – dzięki wielorakim 
zabiegom motywowanym poetyką gatunku – staje się niejako fi gurą uniwer-

25  Pieśń o Rolandzie, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac. A. Drzewicka, Wrocław 1991, 
s. 47–48.
26  I. Krasicki, Wojna chocimska, w: idem, Dzieła zebrane, t. 1: Poematy, oprac. Z. Goliński, 
Wrocław 1998, s. 236.
27  M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografi a literacka, Kraków 1975, s. 383.
28  M. Cieński, Ignacy Krasicki o „przodkach poczciwych” w „Wojnie chocimskiej”, w: W kręgu 
Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, Wrocław 2010, s. 165.
29  I. Krasicki, Wojna chocimska, s. 220.
30  Ibidem, s. 251.
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salnej, ponadczasowej walki dobra i zła, stąd, dodaje badaczka, działania 
przedstawicieli dobra podlegają wyraźnej sakralizacji, sytuującej każdy ich 
ruch w perspektywie służby Bożej sprawie31. W tym kontekście szczegól-
nego znaczenia nabiera szlachetny heroizm poczciwych przodków32.

Znalezienie owej gwarancji sukcesu okaże się jednak znacznie trud-
niejsze, jeśli odejdziemy od religijnego tłumaczenia zjawisk. W epoce 
oświecenia takim wyznacznikiem porządku staje się często rozumność, 
która w zasadzie, jak wyżej zaznaczyłem, sprzeciwia się tradycyjnemu 
pojmowaniu heroizmu. Widać to już na przykładzie Henriady, gdzie 
główny bohater, kreowany na wzór władcy, nie wypada artystycznie 
zbyt atrakcyjnie; jest raczej bierny, zastosowanie tradycyjnych sche-
matów kompozycyjnych i motywów epopei dla głoszenia jego chwały 
okazuje się trudne. Jego heroizm realizuje się przede wszystkim nie 
w bezpośredniej walce, ale w mądrym podejmowaniu decyzji, w prze-
łamywaniu samego siebie, co prowadzi go do sukcesu, czyli przyjęcia 
prawdziwej wiary oraz ostatecznego zdobycia władzy w Paryżu. 

Ciekawą ilustrację tego problemu w naszej literaturze przynosi epo-
peja Nikodema Muśnickiego Pułtawa, w której po wstępnej inwokacji 
do Muzy mamy sformułowaną ogólną zasadę – do niej odwołuje się 
temat niniejszego referatu – iż zawsze Minerwy mądrej baczne męstwo/ 
Nad popędliwym Marsem odnosi zwycięstwo33, przy wyraźnym wskaza-
niu, iż cały przedstawiony przebieg zdarzeń stanowi tejże zasady ilu-
strację.

Autor stara się pokazać różne przejawy postaw bohaterskich, szcze-
gólnie związanych z walką, wykorzystując do tego środki heroizacji 
właściwe tradycji epickiej, jak skupienie uwagi na dokonaniach poszcze-
gólnych uczestników zmagań czy porównania homeryckie, których jest 
tutaj ponad sześćdziesiąt. Mimo ogólnej idei dzieła w zasadzie jedna-
kowo cenione wydaje się męstwo i heroiczny wysiłek zarówno żołnie-
rzy szwedzkich, jak i rosyjskich, zarówno wysokich rangą, jak i mniej 
pod tym względem znaczących, męstwo prowadzące do zwycięstwa lub 
kończące się klęską, a nawet śmiercią, co wyraża się choćby poprzez 
odpowiednie porównania, na przykład: Każdy tam z wołgijczyków lwicy 

31  T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002, s. 289.
32  Ibidem, s. 291.
33  N. Muśnicki, Pułtawa. Poema epiczne, Połock 1803, s. 5.
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był podobnym34. Wyeksponowany zostaje czyn dzielnego, szlachetnego 
młodziana, jeszcze niepełnoletniego, który wysadził część zamku w po-
wietrze, skazując siebie na śmierć. Jego ciało zostało rozszarpane na 
części, 

Ale zawsze w całości będzie jego trwało
Imię, zawsze ten będzie głos napełniał uszy,
Że jeden zamek nie był takiej wartym duszy35.

Ze względu na wspomnianą ogólną wymowę dzieła na szczególną 
uwagę zasługują heroiczne działania podejmowane przez głównych bo-
haterów i zarazem głównych antagonistów: szwedzkiego króla Karola 
XII, wspieranego przez Marsa, oraz cara Piotra I, którego towarzyszką 
jest Minerwa. Interweniuje ona nawet u głównego przeciwnika cara, 
gdy – tu mamy znany epicki motyw – przychodzi do śpiącego Karola 
pod postacią księcia Fryderyka z zachętą do przyjęcia oferty pokoju:

Mylisz się, królu, jeśli mniemasz z mahomety,
Że wszelakie zwycięstwo godne jest zalety;
Czci rozum bohatery, lecz co dla obrony
Ojczyzny zdobią laury oręż przymuszony;
Czci mężne króle, lecz co w prawej berło dłoni
Dzierżą, a lewą tylko ujmują się broni.
To rycerz, który gwałtem przynaglon do boju,
Gwałtem nieprzyjaciela nagli do pokoju36.

Obaj, car i król, odznaczają się odwagą i dzielnością w walce, lecz 
o ile Karol jest porywczy, dąży do kontynuowania wojny i rozstrzyg-
nięć wyłącznie militarnych, o tyle Piotr pokazany jest jako władca ro-
zumny, niestrudzenie ponawiający propozycje zawarcia pokoju, a do 
bitwy przystępuje tylko dlatego, że zostaje do tego zmuszony. Już po-
czątkowy fragment prezentujący cara nie odnosi się do jego dokonań 
wojennych, ale do momentu, w którym właśnie zostawia on wojska 
i podąża do pracy nad budową nowej stolicy oraz fl oty. Orężem Piotra 
są tu sznur i siekiera, zatem praca, nie walka postawiona jest na pierw-
szym miejscu; praca uwznioślona, można dodać, przez rozbudowane 
porównanie: Tak gdzie się pocą w Etnie piorunów płatnerze,/ Sam się do 

34  Ibidem, s. 140.
35  Ibidem, s. 130–131.
36  Ibidem, s. 88.
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prac i znoju Wulkan bożek bierze37, zatem niepozbawiona także pewne-
go aspektu heroicznego. Kiedy jednak przeciwnik nie pozostawia mu 
już innego wyboru, car jest znakomitym wodzem, ale – co przywołu-
je tradycyjną koncepcję epickiego bohatera – odznacza się także dużą 
dzielnością w walce. Jego cechą jest też rycerskość – nie chce zaczynać 
bitwy, gdy król szwedzki jest ranny, odnosi się z szacunkiem do prze-
ciwnika. 

Karol, odważny i mężny, jest gotowy do znoszenia niewygód życia 
obozowego i wytrzymały na ból – jakby w zgodzie z przypomnianą 
przez Bednarka zasadą, że heroizm (…) wymaga okazywania pogardy dla 
fi zycznych cierpień38 – co objawia się szczególnie wówczas, gdy zostaje 
ranny, a lekarzom podczas operacji drżą ręce: Sam równie twarz jak sto-
pę trzyma niewzruszoną/ Bohatyr, gdzie mu w ranie sroższe czynią rany39. 
Jego odwaga i bojowe męstwo podkreślane są w utworze wielokrotnie 
i w różny sposób. Dowiadujemy się, iż jest nieustraszony – Tak Karol 
gardzi gradem kul, który mu uszy/ Napełnia świstem i lód pod nogami kru-
szy40 – oraz że sam prowadzi swoich żołnierzy do walki: Pierwszy w nurt 
wpadnie Karol, pierwszy się wynurzy41, a czyni to także wtedy, kiedy 
z powodu rany musi walczyć na wozie. W ostatnim przypadku zasłu-
guje na uwagę służące heroizacji przywołanie przykładów antycznych:

Stał na tym młodzian, jaki stawał na swym wozie
Syn on niegdyś Tetydy w Atrydów obozie
Lub jaki Tydeusza wnuk, ów postrach Troi,
Lub jaki sam na swoim Mars rydwanie stoi.
Stał rozpaczny bohatyr, w jednej szablą dłoni,
W drugiej grożąc piorunem ogniorodnej broni;
Stał straszny z wzroku, pewny z bronią w ręku srogą
Polec albo wżdy przedać swą swobodę drogo42.

Król szwedzki przypomina w dużym stopniu bohaterów Home-
ra i dlatego między innymi wydaje się postacią artystycznie znacznie 
ciekawszą od idealizowanego Piotra. Wysiłki Karola nie prowadzą do 

37  Ibidem, s. 7.
38  B. Bednarek, Epos europejski, s. 372.
39  N. Muśnicki, Pułtawa, s. 157.
40  Ibidem, s. 126.
41  Ibidem, s. 13.
42  Ibidem, s. 184.



Między Marsem a Minerwą. Zwycięski heroizm w oświeceniowej epopei  

~  97  ~

zwycięstwa, nawet moralnego, nie dlatego, że tak chce Fatum czy wola 
bogów, ale ze względu na jego własne decyzje, sprzeczne z rozumnym 
porządkiem rzeczy, który reprezentuje jego przeciwnik. Aprobowany, 
by tak rzec, heroizm Pułtawy jest zatem ostatecznie heroizmem ro-
zumnym; tylko taki może być zwycięski, zgodnie z zacytowaną wyżej, 
a sformułowaną już na początku utworu zasadą, która jednak nie wy-
daje się niepodważalnie ugruntowana, funkcjonuje bardziej w płasz-
czyźnie retorycznej. Bo czyż nie miał racji Książę Biskup Warmiński, 
gdy pisał: Żaden się naród księgą w moc nie przysposobił,/ Mądry prze-
dysputował, ale głupi pobił43? Gwarancja sukcesu heroizmu rozumnego 
potrzebuje jeszcze oparcia w założeniu rozumności świata. A jak wia-
domo, oświeceniowy rozum coraz częściej dochodzi do zwątpienia we 
własną prawomocność.

Warto dodać, że trochę odmienny warunek skuteczności militarne-
go heroizmu znajdujemy choćby w Stefanie Czarnieckim Kajetana Koź-
miana, opublikowanym dopiero w połowie dziewiętnastego wieku, ale 
zakorzenionym w tradycji epopei klasycznej. Owym warunkiem jest 
wierność zasadom moralnym, także wymagająca nieraz heroicznego 
wysiłku, a przykład stanowi postawa i rola tytułowego bohatera, wy-
branego przez Boga ze względu na jego moralną postawę, o czym do-
wiaduje się z przepowiedni, którą zakonnik na Bielanach przekazuje 
polskiemu królowi: 

Ześlę zbawcę, co piekła i ziemię pokona,
Dam mu laskę Mojżesza i siłę Samsona,
Włożę mu w dłoń ognisty oręż archanioła,
Którym wtrącał do piekła buntownicze czoła,
Rozdmuchnę przed nim góry, twierdze i okopy,
Fale rzek zapienionych ugładzę pod stopy;
Mym tchnieniem jak źdźbła wiotkie porozmiatam wrogi,
(…)
I świat uzna, że kogo wspiera moje ramię,
Ziemia, piekło, świat siły jego nie przełamie,
Będę z nim, bo on wszędzie i zawsze był ze mną44.

43  I. Krasicki, Satyry i Listy, wstęp J.T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1999, 
s. 9.
44  K. Koźmian, Stefan Czarniecki. Poemat w 12 pieśniach, w: Polska epopeja klasycystyczna. 
Antologia, wybór, opracowanie, wstęp R. Dąbrowski, Kraków 2001, s. 231–232.



Roman Dąbrowski 

~  98  ~

Dla niego wierność Bogu, poświęcenie dla Rzeczypospolitej, dotrzy-
manie danego słowa – na przykład kiedy nie zgadza się podjąć walki 
przed upływem terminu rozejmu – zawsze dominują nad dążeniem do 
osobistej sławy i zaszczytów. Posiada on wszelkie predyspozycje, aby 
odegrać wyznaczoną mu rolę, z moralnymi kwalifi kacjami łączy dziel-
ność, odwagę, bardzo dobrą znajomość sztuki wojennej; czytamy mię-
dzy innymi, że w sam war wściekłej bitwy z husarzmi się ciska,/ Oręż jak 
piorun w chmurze w dłoni jego błyska, a w rezultacie: Padają głowy wro-
gów jak pod gradem kłosy45. 

Na oddzielną uwagę zasługuje omawiane tu zagadnienie w odnie-
sieniu do utworów nawiązujących do tradycji epopei, ale pozbawio-
nych fi kcji, przedstawiających wyłącznie zdarzenia historyczne. Można 
w tym miejscu wymienić Stanislaidę Marcina Molskiego, gdzie znajdu-
jemy przykłady heroizmu zarówno głównego bohatera, czyli Stanisława 
Augusta – choćby podczas porwania go przez konfederatów barskich: 
Że ten, co się do gwałtu najczynniej przyłożył,/ Wymową pokonany, broń 
ci u nóg złożył46 – jak też kierowanych chęcią obrony ojczyzny uczest-
ników walk, szczególnie w okresie powstania kościuszkowskiego: Szli 
bez różnicy wieku starzy i młodzieńce,/ Po rany, po kalectwo, po śmierć i po 
wieńce47.

Inne przykłady przynoszą poematy Jędrzeja Świderskiego Gali-
cja oswobodzona oraz Józefada, których autor, sam żołnierz i legioni-
sta, zna z własnego doświadczenia naznaczoną bardziej strachem niż 
poczuciem chwały atmosferę wojny i cenę wojennego bohaterstwa. 
W pierwszym z tych utworów czytamy o chwilach, w których człowiek 
ludzkość traci, dotyka trupów, dźwiga zsiekane swe członki:

Któż nie zadrży? Czyj umysł strach wtenczas nie ściśnie?
Gdy się groby łaknące swych łupów otworzą,
Gdy człowieka o ziemię ołów srogi ciśnie,
Gdy wpółżywych z martwymi do jej łona złożą48.

45  Ibidem, s. 319–320.
46  M. Molski, Stanislaida, czyli Uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta, króla polskie-
go, obejmujące wydarzenia w Polsce aż po rok 1796, Warszawa 1831, s. 9.
47  Ibidem, s. 50.
48  J. Świderski, Galicja oswobodzona. Poema w sześciu pieśniach, Kraków 1810, s. 17.
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Istotne jest w tym momencie pytanie o motywację do czynów boha-
terskich, przy czym w przeważającej mierze są to czyny zbiorowe, jak 
podczas powstania w Wielkopolsce:

Każdy w czystym zapale za dzielną broń chwyta,
Miasta, wsie, cała ziemia wre, z zemstą powstaje.
Dla ojczyzny o życie żołnierz się nie pyta49.

Motywacja owa znajduje się zatem, co jest w różnych miejscach poe-
matu przypominane, w uczuciach patriotycznych50, potrzebie obrony 
wolności ojczyzny i zabiegania o nią – Polak patriotyczny bez pomocy 
żadnej,/ Z zapałem za swą wolność broń, jaką ma, bierze51 – chęci zemsty 
za doznane krzywdy – Mszczące się orły niosły piorun w ciemne kraje52 – 
oraz w poczuciu osobistej wolności, kontrastującej z przymusem, jakie-
mu poddawani są żołnierze najeźdźców: Jakież to męstwo, gdy niechęć 
w każdym się odzywa/ (…) Topiąc męstwo w napojach, nie dba o wawrzy-
ny53. Gloryfi kowane jest także męstwo konkretnych postaci, szcze-
gólnie wodzów-uczestników niedawnych walk, jak Cyprian Godebski, 
który poległ w odwagi nieulękłej przykładzie54, Jan Henryk Dąbrowski 
czy książę Marceli Lubomirski, który zginął w dzielnej walce pod San-
domierzem, a – jak twierdzi narrator – jego sława tysiąc wzorów wznieci, 
tym bardziej że – czytamy dalej – Będzie żył nieśmiertelnie, kto za wol-
ność ginie55. Tego rodzaju ogólne zasady formułowane są tu przez nar-
ratora niejednokrotnie, służą między innymi przekonaniu odbiorcy, 
że przelewanie krwi za ojczyznę nie jest daremne: Krew ta cuda uczyni, 
Boga nam ubłaga,/ Że od zguby zasłoni drogi krzew ojczysty56.

Mamy w Galicji zabiegi, które służą heroizacji przedstawionych 
działań, na przykład poprzez – co było częste w poezji okresu Księstwa 

49  Ibidem, s. 13.
50  Jak pisze Zdzisław Libera, przedstawione zdarzenia budują „patriotyzm oparty na 
zdolności do znoszenia trudów i składania ofi ar na rzecz wyzwalającego się z niewoli 
kraju” (Z. Libera, Zapomniane poematy o księciu Józefi e Poniatowskim, w: idem, Od Sejmu 
Czteroletniego do Napoleona, Warszawa 2004, s. 236).
51  Ibidem, s. 16.
52  Ibidem, s. 14.
53  Ibidem, s. 21.
54  Ibidem, s. 18.
55  Ibidem, s. 24.
56  Ibidem, s. 35.
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Warszawskiego – przywołanie kojarzących się pozytywnie przykładów 
antycznych. To dodaje tymże działaniom aspekt heroiczności właściwy 
tradycji epickiej i tym samym wprowadza je w ogólny porządek, któ-
ry w świetle nowego sposobu widzenia świata, naznaczonego, ogólnie 
rzecz biorąc, fi lozofi ą empiryzmu i rozwojem nauk przyrodniczych, 
kierującego uwagę na poznanie konkretnych faktów, nie był już wcale 
oczywisty. Użycie motywów starożytnych pokazuje, albo przynajmniej 
usiłuje pokazać, że wciąż mamy do czynienia z tym samym uniwersal-
nym systemem znaczeń i punktów odniesienia.

Tadeusz Kościuszko nazwany jest w poemacie Brutusem polskim, 
natomiast przegraną pod Maciejowicami autor określa jako farsalskiej 
klęski widok nowy (II, s. 9). Aby uzasadnić wycofanie przez księcia Józe-
fa wojsk polskich z Warszawy, co mogłoby jawić się jako „nieheroiczne”, 
poeta również odwołuje się do analogii antycznych:

Wódz, jak drugi Ulysses, oblężon od tłumu
Cofa się trafnie z wojskiem na brzeg Wisły prawy
I nie tracąc rycerzy w walkach bez rozumu,
Zwycięża jak Fabijusz sztuką bez rozprawy57.

Dowodzący obroną Sandomierza generał Michał Sokolnicki przypo-
minać ma Jowisza, a sama, dość dokładnie przedstawiona, bitwa o to 
miasto wygląda jak gigantomachia:

Pod stosem skrzepłych zwłoków ziemia drżeć się zdaje,
Stęka żywy wszród trupów, krew zalewa rowy.
Pną się po ciał zwaliskach śmiałków nowe zgraje,
Ognisty grad ich bije i gruchocze głowy.
Jak gdy olbrzymy z niebios strącić chcąc Jowisza,
Sięgają górnych sklepień, drą się pod obłoki,
Ale piorun śmiertelny zuchwalców tych miesza,
Spycha ich w przepaść piekieł pan niebios wysoki58.

Atakujący pną się do góry niczym w greckiej mitologii giganci na 
Olimp, uzurpując sobie bezprawnie miejsce, które nie jest dla nich 
przeznaczone. Jeśli nawet chwilowo osiągają swój cel, ostatecznie jed-
nak skazani są na przegraną, bo ustępujący polscy obrońcy miasta są 
w rzeczywistości zwycięzcami, którzy Z głośnym marszem odchodzą po 

57  Ibidem, s. 19.
58  Ibidem, s. 27–28.
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odwagi cudach, żeby dalej – Szukać nowych tryumfów w Herkulesa tru-
dach,/ I zemsty napastników, gdzie ich tylko zoczą59.

W Józefadzie także znajdujemy prezentację zarówno bohaterstwa 
zbiorowego – Wszyscy w piekielnym jadzie błyskają żelazem/ I pokonać 
lub zginąć wszyscy pragną razem60 – jak i przede wszystkim szczególnego 
heroizmu samego księcia Józefa. Jako motywacja do tego rodzaju dzia-
łań wskazywane jest tu głównie – to ważna w tym momencie katego-
ria – poczucie honoru, który nadaje pewne znamię zwycięstwa nawet 
klęsce militarnej. Czytamy na przykład, że Każdy za hańbę bierze swoje 
pokonanie/ I za hasło honoru do kresu wytrwanie61, a gdzie indziej, że na 
hasło wodza żołnierz walczy resztkami sił i nawet w obliczu śmierci: Ży-
cie swoje tak drogie w honorze znajduje,/ A klęski poniesionej bynajmniej 
nie czuje62.

Pokreślenie honoru jako nadrzędnej wartości przynosi przytoczone 
w poemacie ostatnie zdanie księcia, które zresztą stało się częścią jego 
legendy. Kiedy przyjaciele proszą go, aby dbał o swoje ocalenie,

Rzekł te pamiętne słowa na placu rozprawy:
„Bóg mi oddał wasz honor, niech was nic nie smuci,
Jemu oddam, gdy duch mój do niego powróci”63.

Jak pisze Libera, poemat był wyrazem czci i hołdu dla zmarłego wodza, 
ale też wzmacniał on w świadomości czytelników wzorce bohatera narodo-
wego, dla którego pojęcie honoru miało być kategorią nadrzędną, i który wy-
bierał śmierć nad poddanie się wrogom, choćby nawet przesłanki racjonalne 
przemawiały za ratowaniem życia64.

Trzeba dodać, że czynnikiem popychającym do heroicznej walki jest 
też w Józefadzie – jak w przypadku pułkownika Dechanta (w rzeczywi-
stości Blechampsa) – chęć dochowania rycerskiej przyjaźni, sama at-
mosfera bitwy, wierność wodzowi, z którego walczący biorą wzór i na 
którego wezwanie odpowiadają: 

59  Ibidem, s. 28.
60  J. Świderski, Józefada w pięciu pieniach. Nad zgonem ś. p. Książęcia Józefa Poniatowskie-
go, n. w. w. p. roku 1813 przypadłym, w: idem, Utwory poetyckie. Antologia, wybór, opraco-
wanie, wstęp R. Dąbrowski, Kraków 2010, s. 196.
61  Ibidem, s. 197.
62  Ibidem, s. 21.
63  Ibidem, s. 26.
64  Z. Libera, Zapomniane poematy..., w: idem, Od Sejmu Czteroletniego..., s. 238–239.
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W tak powszechnej zawieszce na pysznym rumaku
Nietrwożny książę Józef od znaku do znaku
Pędzi równo z wiatrami, urządza szeregi,
Tu zachęca walczących, tam wstrzymuje zbiegi.
Woła na tych, którzy go z bliska otaczali:
„Kto Polak, kocha sławę, za mną, bracia, dali!”
Wzmaga się wszędzie zapał, spieszą z każdej strony
Na wyścigi waleczne Sarmatów szwadrony65.

W sytuacjach już rozpaczliwych motywację może stanowić nadzie-
ja, która – twierdzi narrator – skrzepia wątłe siły/ I do duszy strapionej 
przesyła sen miły66.

Także w Józefadzie ważną rolę odgrywa antyczna heroizacja, a jest 
ona jeszcze bardziej widoczna niż w Galicji. W tym wypadku również 
dla uwznioślenia przedstawionej bitwy przywołana została gigantoma-
chia, kiedy wielkoludy, chcąc zdobyć władzę, Na wyniosły Olimpu szczyt 
skały znosili67. Uwaga skupia się tu przede wszystkim na bohaterstwie 
samego księcia Józefa, który postępuje do walki 

(…) na wzór tego bóstwa,
Które Greków pod Troją unieśmiertelniało
I Trojanom ściśnionym dało duszę śmiałą68.

Gdzie indziej zaprezentowany jest on jako Drugi Hektor lub Leo, lub 
też Numa śmiały/ Lub uczeń cnej Minerwy Telemak wspaniały69. Jego he-
roizacji służą też określenia w rodzaju odważnowspaniały, kiedy – w du-
chu porównań homeryckich – ma przypominać atakującego lwa, który 
Gardzi wówczas Murzynem, gdy ten swą cięciwę/ Sprężysto naciągając, 
grozi pewną zgubą70, a następnie rozdrażnionego tygrysa napadającego 
w impecie na łowców. 

W postaci Poniatowskiego wyeksponowana jest oczywiście walecz-
ność i dzielność, ale także – co stanowi składnik obrazu idealnego wo-
dza – mądrość oraz wierność, widoczne również w obliczu nieuchronnej 
militarnej klęski. Kiedy pod koniec bitwy inni uciekają, ratując życie, 

65  J. Świderski, Józefada, s. 197.
66  Ibidem, s. 200.
67  Ibidem, s. 196.
68  Ibidem, s. 18.
69  Ibidem, s. 28.
70  Ibidem, s. 25.
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Jeden książę, wódz Lechów, mając umysł stały,/ (…) Nie dozwala przystę-
pu bojaźni na chwilę71. W rozmowie z Dechantem, przedstawionym na 
wzór antycznego przyjaciela głównego herosa (jak Patroklos czy Acha-
tes), zaleca wyzbycie się trwogi i spuszczenie się na Boga. Te wszystkie 
cechy i działania zapewniają mu jedynie zwycięstwo moralne. Dlatego 
zapewne forma gatunkowa epopei, przydatna dla głoszenia chwały, zo-
staje, gdy trzeba opłakiwać śmierć, zastąpiona formą elegii72. 

W dużej mierze podobne, też ze względu na podobieństwo gatun-
kowe, jak w wyżej przywołanych utworach motywacje heroicznych czy-
nów znajdujemy w Jagiellonidzie. Na czoło wysuwają się uczucia patrio-
tyczne. Jagiełło na przykład wzywa Litwinów do ratowania obleganego 
przez Krzyżaków Kowna: Odziawszy zbroją piersi i szyszakiem czoła,/ 
Pójdziem, gdzie nas ojczyzna na ratunek woła73. Najwyraźniej te wartości 
zostały sformułowane w słowach włożonych w usta Hunyadyego, a skie-
rowanych do króla Ludwika, którego wódz zachęca, aby ze względu na 
trudność zdobycia Horodła wezwał na pomoc Polaków. Węgrzy nie wal-
czą, mówi, zbyt chętnie, bo nie chodzi o ich kraj: Lecz głos ojczyzny, jak 
blask Achillesa tarczy/ Stałość wznieca, śmierć samą czyni obojętną74. Duże 
znaczenie jako motywacja do szczególnego wysiłku ma przyjaźń – gdy 
Jagiełło ratuje podczas łowów życie Witoldowi – wierność wodzowi czy 
honor rycerski i chęć sławy, która widoczna jest choćby u uczestników 
pojedynków odbywających się w ramach turnieju – Szczęk oręża, blask 
hełmów, strojnych koni rżenie,/ Odwagę, żądzę chwały, męstwo zapalały75. 
Znajdujemy także wzmianki o innych, bynajmniej nie tak szlachetnych 
źródłach mężnych czynów, jak w przypadku rycerza ze Żmudzi Butryna:

W każdym niebezpieczeństwie najzuchwalszy z ludzi,
Idący śmiało w ogień, w bitwie niezwalczony,
Nie tak sława, jak chuć krwi zażartość w nim budzi76.

Heroizacji przedstawionych działań w Jagiellonidzie służy natural-
nie zastosowanie odpowiednich środków językowo-stylistycznych, jak 

71  Ibidem, s. 22.
72  Zob. na ten temat: R. Dąbrowski, Wstęp do J. Świderski, Utwory poetyckie, s. 23.
73  D. Bończa Tomaszewski, Jagiellonida..., s. 38.
74  Ibidem, s. 100.
75  Ibidem, s. 109.
76  Ibidem, s. 119.
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popularne w epickiej tradycji porównania, często rozbudowane, na 
przykład: 

Jak lew w amfi teatrach Rzymu wygłodniały 
Na stojącego w cyrku rzuca się szermierza,
Tak Paliszna, gdy postrzegł, że mu wieniec chwały
Przez przybyłego mógł być wydarty rycerza,
Przyskoczył do Zaprzańca (…)77.

Charakterystyczne dla eposu Tomaszewskiego jest wyekspono-
wanie heroicznych czynów kobiet, przewyższających nawet pod tym 
względem swoich mężów78, szczególnie bohatersko walczącej Emini, 
która przypomina Kloryndę z Jerozolimy wyzwolonej, ale także dziel-
nych Eufrozyny, Adeli, Gastoldy czy Witoldowej żony Anny, która – jak 
pisze badaczka – nie tracąc nic ze swej kobiecości, kieruje się w swym postę-
powaniu zasadami honoru, mężnie stawia czoło przeciwnościom79. To ona 
nie tylko „przemysłem” uwalnia Witolda z więzienia, ale także skłania 
go do odrzucenia – to też pewien rodzaj bohaterstwa – chęci łatwej ze-
msty:

„Rozpacz bywa udziałem słabej płci niewieści,
Ale w rycerzu stałość niechaj żal zwycięża;
Gdy się Jagiełło zdradą przyjaźni bezcześci,
Mając postać w zanadrzu chowanego węża,
Ty, wyższy nad fortunę, poświęć zemstę cnocie
I oddaj go własnego sumienia zgryzocie”80.

Męstwem wykazuje się sama Jadwiga, gotowa oddać się zupełnie 
nadrzędnej misji, którą ma spełnić jako polska królowa i żona Jagiełły: 
wszystko ma miłość dla kraju poświęci,/ Wolność, szczęście i samo życie bez 
wahania81. Do tego celu – przyjęcia przez Litwę wiary chrześcijańskiej 
i unii dwóch narodów – mają prowadzić ostatecznie zdarzenia przed-
stawione w Jagiellonidzie i podejmowane przez bohaterów wysiłki, choć 
w strukturze utworu realizacja tego zamiaru może budzić pewne za-
77  Ibidem, s. 115.
78  Zob. na ten temat: R. Śniadowska, Kreacje postaci kobiecych w „Jagiellonidzie” Dyzmy 
Bończy Tomaszewskiego, w: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, pod red. R. Dąbrow-
skiego i B. Doparta, Kraków 2011. 
79  Ibidem, s. 142.
80  D. Bończa Tomaszewski, Jagiellonida..., s. 162.
81  Ibidem, s. 199.
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strzeżenia. Jak pisze Maria Żmigrodzka, ideą organizującą poemat na 
wszystkich piętrach jego budowy (…) była gloryfi kacja ówczesnej potęgi 
Polski i doniosłości momentu historycznego, wyznaczającego kierunek jej 
dalszego rozwoju82. Aby to wyrazić, autor wybiera ewokującą bogatą tra-
dycję, także w zakresie kreowania obrazów zwycięskiego bohaterstwa, 
formę epopei, ale, przy wielu zaletach, nie okazuje się ona w jego rę-
kach narzędziem w pełni skutecznym. Trudno bowiem odmówić racji 
Adamowi Mickiewiczowi, który zauważa w Jagiellonidzie między inny-
mi brak tak kluczowej dla tego gatunku jedności akcji83 czy odkrywa 
wyraźne niedostatki w zakresie kreacji głównego bohatera, właśnie –
co dla nas istotne – niewyposażonego w wystarczającym stopniu w ce-
chy heroiczne: 

Każdy widzi, że książę litewski, ów to wszystkich w starożytności przechodzący 
bohaterów, nie był przecież najważniejszą akcji osobą; nie p r z e z  n i e g o  to ani 
d l a  n i e g o  w s z y s t k o  s i ę  d z i a ł o; owszem, przez całą pierwszą połowę gra 
tylko sekundarną rolę i jest często cudzej woli narzędziem. Dalej, jako wielki książę, 
obchodzi nas bardziej dla swojej dostojności aniżeli dla czynów znamienitych84.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że heroizm w epopei, przy róż-
nych odstępstwach pod tym względem w znamionującej kryzys gatun-
ku epopei oświeceniowej, jest zwycięski w tym sensie, iż niemal zawsze 
służy, a przynajmniej służyć powinien, realizacji nadrzędnych, prze-
wyższających jednostkową egzystencję wartości. Należy to do istoty 
tegoż gatunku, którego dzieje kończą się w zasadzie wówczas, kiedy 
owo tradycyjne pojmowanie i prezentowanie bohaterstwa nie oddaje 
już duchowego klimatu nowego czasu. Jak pisze badacz, Heros jest wy-
tworem świata, w którym obowiązuje nieskomplikowany system prawideł 
moralnych, ustanawiający sztywną hierarchię wartości i wąską skalę wzor-
cowych zachowań85. Przy wszystkich wspomnianych wyżej (i niewspom-
nianych) problemach z epopeją można chyba uznać, że jej generalnym 
dążeniem w zakresie omawianej tu kwestii jest wpisanie ludzkiego he-

82  M. Żmigrodzka, Historia i romantyczna epika, w: Problemy polskiego romantyzmu, S. I, 
pod red. M. Żmigrodzkiej i Z. Lewinówny, Wrocław 1971, s. 105.
83  A. Mickiewicz, Uwagi nad „Jagiellonidą” Dyzmasa Bończy Tomaszewskiego, drukowaną 
w Berdyczowie r. 1818, w: idem, Dzieła, t. V: Proza artystyczna i pisma krytyczne, opraco-
wanie tomu Z. Dokurno, Warszawa 1996, s. 81–83.
84  Ibidem, s. 84.
85  B. Bednarek, Epos europejski, s. 375.
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roizmu, stającego się nieodłączną częścią losu, w nadludzki porządek, 
który – co trzeba podkreślić – ciągle się spełnia, czy raczej jawi się jako 
zadanie do spełnienia. To jest jednak możliwe w określonej atmosferze 
i przy określonych przeświadczeniach antropologicznych, które w toku 
zmiennej kultury oświecenia zostają zastąpione przez inne koncepcje, 
co w rozprawie o kryzysie estetyki klasycyzmu w tej epoce syntetycz-
nie streszcza Maciej Parkitny: Podstawowym ludzkim zadaniem nie jest 
możliwie pełne i adekwatne spełnianie w jednostkowej egzystencji uniwer-
salnych wyznaczników ludzkiej istoty (natury), lecz wręcz przeciwnie: per-
manentne przekraczanie siebie samego oraz stwarzanie nowych wartości86. 
Oznacza to też otwarcie na nowe pojmowanie heroizmu i poszukiwanie 
nowych uzasadnień dla ludzkich wysiłków.

Between Mars and Minerva. On victorious heroism of heroes in epic poetry
of the Enlightenment period

Th e main heroes of epic poetry which refers to the form of epic turn out to be 
predominantly victorious; when they encounter obstacles they must overcome 
them, albeit their victory may sometimes be of a moral nature exclusively. What 
comes to the fore in the period of Enlightenment is a model of a hero (notably 
a ruler) who distinguishes himself not so much in military combat, as the epic tra-
dition would have him, but by exerting his power of reason in order to introduce 
peace and enhance the development of civilisation. We fi nd a fi ne example of such 
a hero in La Henriade by Voltaire, which was the model epic of European Enlighten-
ment. Th is new type of hero brings about a need to answer the question – how to 
understand anew what is heroic. Yet, authors of particular literary works try, on 
the one hand,  to combine both the old and the new model of a hero to keep the 
tradition, which is required by aesthetic values, and to stay in the mainstream 
of the epoch, on the other. Although we fi nd most interesting results of such 
attempts in Wojna chocimska by Ignacy Krasicki and Pułtawa by Nikodem 
Muśnicki, such undertakings prove to be rather diffi  cult and often unsuccessful.

86  M. Parkitny, Klasycyzm – oświecenie – nowoczesność, w: Klasycyzm. Estetyka – Doktry-
na literacka – Antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 255.




