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Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze
Ten młody zdusi Centaury;
Piekłu ofi arę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury1.

Projektując w tych słynnych słowach bohaterską przyszłość swoją 
i swoich młodych przyjaciół, dwudziestoletni Mickiewicz wyproroko-
wał całkiem trafnie. Skupił się jednak jedynie na chwalebnym aspekcie 
historii Herkulesa, pomijając to, co było w niej bolesne i wstydliwe. Owa 
ciemna strona żywota herosa nie dała jednak o sobie zapomnieć, a jej 
znaki bez trudu odnajdziemy w biografi i Mickiewicza oraz – zgodnie 
z romantyczną zasadą jedności życia i literatury – w jego twórczości.

Mickiewicz, ów embrionalny Herkules, zatrzymał się przy Omfali w Po-
znańskiem, kiedy jego rodacy krew przelewali – zapisał kąśliwie generał 
Maciej Rybiński2. Jednak nie tylko nieobecność w powstaniu kładzie 
się cieniem na drodze poety, takich trudnych momentów można zna-
leźć znacznie więcej. To właśnie jest wątkiem silnie łączącym biografi ę 
i twórczość Mickiewicza z mitem Herkulesa – o wiele silniej niż z innymi 

1  A. Mickiewicz, Oda do młodości; cyt. za: idem, Wybór poezyj, t. I, oprac. Cz. Zgorzelski, 
Wrocław–Warszawa 1986, s. 65–66. 
2  M. Rybiński, Moje przypomnienia od urodzenia (rkp. Ossolineum 3517 k. 207); cyt. za: 
J. Maciejewski, Gdy gościł w Wielkopolszcze, Poznań 1958, s. 10.
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greckimi narracjami o herosach, na ich tle bowiem syn Zeusa i Alkmeny 
wyróżnia się jako obarczony brzemieniem win. Inni bohaterowie tak-
że postępowali niekiedy niechlubnie, jednak dokonania Herkulesa, na 
czele z dwunastoma pracami, mają nader często charakter ekspiacyjny. 
Raz po raz daje się on unieść szaleństwu, a następnie za nie pokutuje3.

Szaleństwo to stan szczególnie fascynujący romantyków, którzy 
przypisywali mu potężne możliwości poznawcze i widzieli w nim bra-
mę prowadzącą do prawdziwego doświadczenia rzeczywistości, drogę 
alternatywną wobec ograniczających realiów codziennego życia, bar-
dzo często po prostu drogę ucieczki4. W mitach heraklejskich jednak 
szaleństwo zostaje skonfrontowane z etosem bohaterskim, w pełni 
ukazując swoje demoniczne i demoralizujące oblicze. Droga Herkulesa 
wydaje się tak bliska doświadczeniu romantyków właśnie dlatego, że 
wskazuje możliwość wyjścia z zapaści szaleństwa.

Podstawowym tekstem antycznym, obrazującym wątek szaleństwa 
Herkulesa, jest tragedia Eurypidesa. Ale, jak podkreśla Jerzy Łanowski, 
Eurypides dokonał w niej znaczącej modyfi kacji tego epizodu – podczas 
gdy inne wersje mitu sytuowały to wydarzenie w młodości bohatera, 
dając mu później całe życie czynów i prac, które pozwalały zapomnieć o po-
pełnionej w szale zbrodni młodości5, Eurypides uczynił zeń doświadcze-

3  Różne warianty mitu wskazują rozmaite przewiny Herkulesa, ale, z powodu ich mno-
gości i cechujących je niekonsekwencji oraz problemów z ustaleniem tożsamości herosa 
(o których pisze w niniejszym tomie Krzysztof Bielawski), opracowanie jednolitego „ka-
talogu” przewinień bohatera jest praktycznie niemożliwe. W wersjach najczęściej przy-
woływanych w humanistyce polskiej (upowszechnionych w ujęciu popularnym przez 
Parandowskiego oraz w ujęciu bardziej naukowym przez kompendia Gravesa i Grimala), 
wątek winy i kary wiązany jest przede wszystkim z przypływem szału zesłanego przez 
Herę, w którym Herkules zabił swoje dzieci (i – według niektórych przekazów – także 
żonę, Megarę, oraz synów swego szwagra, Ifi klesa) i za które odpokutował wykonaniem 
dwunastu prac; pojawia się również w związku z epizodem mordu w afekcie dokonanego 
przez młodego herosa na nauczycielu oraz z zamordowaniem Ifi tosa (w wyniku kolej-
nego napadu szału sprowokowanego kłótnią o stada), za które miał z kolei pokutować 
służbą u Omfali. Zob. J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982, s. 124–132; R. Graves, 
Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, oprac. A. Krawczuk, Warszawa 1992, s. 386–387, 
440–442 oraz 444–446; P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przekład zbioro-
wy pod red. J. Łanowskiego, Wrocław 1990, s. 128–138. 
4  Zob. A. Kowalczykowa, Ciemne drogi szaleństwa, Kraków 1978, s. 7–68. Na temat 
romantycznego przekonania o gnoseologicznych walorach szaleństwa zob. zwłaszcza 
M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997, s. 107–110.
5  J. Łanowski, Słowo wstępne przed tragedią Oszalały Herakles, w: Eurypides, Tragedie, 
Warszawa 1972, s. 202. 
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nie fi nalne w biografi i bohatera, którego odkupić, z którego oczyścić się 
już nie ma sposobu. Fabuły literackie zdradzające pokrewieństwo z eks-
piacyjnym wątkiem mitu Herkulesa nawiązują natomiast w większości 
przypadków do owych przedeurypidesowych wersji, w której wina po-
jawia się na wczesnym etapie rozwoju bohatera, a jej odkupienie staje 
się konstytutywnym elementem jego „kariery”. 

Pokutujący bohater nadal pozostaje bohaterem, a jego czyny ekspia-
cyjne okazują się zazwyczaj bardziej imponujące niż zasługi zwykłych 
śmiertelników. Pokuta wiąże się ponadto z dojrzewaniem, z cierpie-
niem, ze zmaganiem z ludzką słabością, jaka krępuje boski pierwiastek 
natury herosa, z rozbudzeniem ducha. Być może dzięki temu właśnie 
Herkules dostępuje apoteozy u kresu swojej drogi, mimo że u jej po-
czątku jawi się jako najbardziej prymitywny spośród herosów, wyróż-
niający się przede wszystkim ogromną siłą fi zyczną i samowolą, czego 
charakterystycznym przykładem jest pierwszy mord w afekcie – zabi-
cie nauczyciela, Linosa6.

Warto zaznaczyć, że w kontekście literackich wcieleń mitu heraklej-
skiego jako związanego z drogą ekspiacji – a więc gdy mamy do czy-
nienia z narracją mityczną poddaną charakterystycznym uszczegóło-
wieniom – ujęciem nazbyt szerokim wydaje się rozpatrywanie kreacji 
bohatera romantycznego jako realizacji „uniwersalnego” mitu bohater-
skiego, jaką zaproponował na przykład Michał Masłowski7. W literac-
kich przetworzeniach lub reinterpretacjach mitów heroicznych istot-
ne sensy kreowane są właśnie przez indywidualizację postaci herosów. 
Dlatego w perspektywie fabularnej bardziej funkcjonalna, choć niewąt-
pliwie kostyczna i arbitralna, wydaje się strukturalistyczna droga mito-
krytyki, opracowana w kręgu myśli francuskiej i zwracająca uwagę na 
różnicujące walory poszczególnych mitemów8, niż syntetyzujące, mo-

6  R. Graves, Słownik mitologii..., s. 386.
7  M. Masłowski, Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej Ko-
medii” do II wojny światowej, Wrocław 1978, oraz idem, Gest symbol i rytuały polskiego 
teatru romantycznego, Warszawa 1998.
8  Zob. m.in. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, oprac. M. Czerwiń-
ski, Warszawa 1993; P. Brunel, Préface, w: Dictionnaire des mythes littéraires, red. P. Bru-
nel, Editions du Rocher, Monaco 1988, oraz Ph. Sellier, Qu’est-ce qu’un mythe littéraire?, 
„Littérature” 1984, nr 55.
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nomityczne ujęcie zainicjowane przez patronującego Masłowskiemu 
Josepha Campbella9. 

Należy również zastrzec, że pojęcia „szaleństwo” nie używam tu-
taj w sensie „choroba psychiczna” i nie wiążę z żadnymi klinicznymi 
rozpoznaniami. Rozumiem je szeroko, w perspektywie, by tak rzec, 
fabularnej – jako przejściowe, momentalne zakłócenie na poziomie 
intelektualnym, emocjonalnym bądź percepcyjnym, prowadzące do 
działań nieakceptowanych przez bohatera we wcześniejszym i później-
szym przebiegu akcji, czyli niebędących wynikiem trwałej zmiany jego 
priorytetów i założeń światopoglądowych. A więc raczej szał niż sza-
leństwo. Tak jak w micie heraklejskim i w tragedii Eurypidesa, gdzie 
mamy do czynienia nie ze stanem przewlekłym, lecz epizodem, afek-
tem. I to zupełnie niespodziewanym. Herkules – szczęśliwy mąż i ojciec 
– składając ofi arę na ołtarzu, porywa się nagle na swoje dzieci i mor-
duje je. Czemu przypisać ten akt? Mit tłumaczy go nienawiścią Hery, 
zazdrosnej o zdradę Zeusa, zemstą bogini za nakarmienie jej mlekiem 
syna śmiertelnej. A więc kłopoty wynikają z implantacji pierwiastka 
boskiego w człowieku poddanym z natury ludzkim słabościom – które 
Herkules uosabiał lepiej niż ktokolwiek inny. To samo rozdarcie między 
naturę ludzką i boską cechuje antropologię romantyczną. Tam owocu-
je ono jednak najpierw buntem przeciw Bogu w imię tego, co boskie 
w człowieku. Buntem przeciwko władzy – a nawet przemocy – bogów 
nad tym, który także ma w sobie iskrę boskości. 

Ten bunt widzimy u bohatera Mickiewiczowskich Dziadów. Nie 
u Gustawa jednak, który nie ma w sobie zbyt wiele heroizmu, a jeszcze 
mniej boskości, lecz u Konrada. Podobnie jak w przypadku Herkulesa, 
oszalałego podczas składania ofi ary, bunt ów kulminuje w konfron-
tacji z Bogiem10. I chociaż uniesienie Mickiewiczowskiego bohatera 
9  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997. Por. propo-
zycję lekturową B. Doparta: Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickie-
wicza, Kraków 2002.
10  To właśnie Eurypides wyeksponował fakt, że Herkules oszalał, składając ofi arę przed 
ołtarzem, a więc w momencie szczególnego zbliżenia do bóstwa – zob. idem, Oszalały 
Herakles, w: Tragedie, s. 252 (epeisodion IV, w. 922–934) oraz s. 263 (exodos, w. 1144–
–1145). Ta sytuacja „dopustu bożego” w sytuacji najbardziej – przynajmniej teoretycz-
nie – pozytywnej dyspozycji bohatera jest bardzo wieloznaczna. Dodajmy, że według 
jednej z wersji mitu Hera spuściła na Heraklesa obłęd, aby ponaglić go do podjęcia prac 
dla Eurysteusa, do których się nie kwapił, mimo że przewidziała je dlań wyrocznia – 
a więc chciała niejako „przymusić” opieszałego bohatera do podjęcia przeznaczonej 
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jest wstrząsające, chociaż wspaniałość stworzonych przezeń wizji jest 
oszałamiająca, nie mamy żadnych wątpliwości, że dążąc do absolutnej 
supremacji, znajduje się on pod wpływem – pod przemocą – wrogiego 
bóstwa. Jest opętany. Upada. Toczy pianę z ust, rzuca się, nie panuje 
nad swoim ciałem ani nad swoimi myślami, wreszcie wpada w próżnię: 

Modlić się? – tu modlitwa nie przyda się na nic –
I byłaż taka przepaść bez dna i bez granic? – 
Nie wiedziałem – a była11. 

Szaleństwo się przesila. Następują egzorcyzmy. Herkules udaje się 
do wyroczni delfi ckiej, Konradowi przychodzi z pomocą ksiądz Piotr. 
Nastaje pokuta, w której – paradoksalnie – wreszcie może się w sposób 
satysfakcjonujący zrealizować ekspansywność i witalność młodego he-
rosa12.

Intymne doświadczenie, oddane przez Mickiewicza w psychomachii 
Wielkiej Improwizacji, przekłada się w dalszej twórczości na refl eksję 
ogólniejszą. Następny z jego bohaterów, Jacek Soplica, częściowo po-
wtarza doświadczenie Konrada, doświadczenie szaleńczej pychy. Ale 
jego historia ma wymiar nie tylko indywidualny – pokuta księdza Ro-

mu chwalebnej służby (zob. P. Grimal, Słownik mitologii..., s. 129). W takim ujęciu imię 
Herkulesa („sława Hery”), enigmatyczne w świetle przekonań o niechęci, jaką miała go 
darzyć ta bogini, mogłoby znajdować logiczną, quasi-prowidencjalistyczną wykładnię 
– Hera za pomocą negatywnych bodźców dążyłaby wówczas nie tyle do zniszczenia bo-
hatera, co do stymulacji tkwiącego w nim potencjału.
11  A. Mickiewicz, Dziady, część III, Wrocław 1984, s. 65 (akt I, sc. 3, w. 60–62).
12  Chrystianizacja mitu o Herkulesie, jakiej można dopatrywać się w Dziadów części III, 
posiada naturalnie bardzo długie korzenie. Bohater ten, na wczesnym etapie rozwoju 
chrześcijaństwa stanowiący (podobnie jak Dionizos) swoistego „konkurenta” Chrystu-
sa, w wiekach późniejszych stał się zarówno prototypem świętych i męczenników, „he-
rosów wiary”, jak i – w myśl idei praobjawienia oraz logiki fi guratywnej – samego Chrys-
tusa. W kulturze staropolskiej z kolei dominował „Hercules catholicus” jako zwycięski 
wódz stojący na straży prawd wiary nie tyle przed pokusami wewnętrznymi, co przed 
hordami niewiernych i heretyków. Na temat sposobów włączania mitu heraklejskiego 
w obręb myśli chrześcijańskiej zob. zwłaszcza A.I. Szoka, Herkules konkurent Chrystusa. 
Studium na tle zmagań religii pogańskiej z chrześcijaństwem w późnym antyku (do końca IV 
wieku), Kraków 2010, oraz J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografi i sztuki nowo-
żytnej, Warszawa 1984, tu zwłaszcza rozdział IV: Herkules w piśmiennictwie staropolskim, 
s. 97–130.
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baka ma również charakter historiozofi czny, jest elementem rozprawy 
z przeszłością narodu13.

Jacek to typowy warchoł, uosobienie sarmackich wad, podobnie jak 
młody Herkules wyróżniający się głównie walecznością i odwagą. Kie-
dy odmówiono mu kobiety, której pragnął, wpada w szał. Kiedy w grę 
wchodzi urażona miłość własna, kwestia dobra wspólnego nie ma żad-
nego znaczenia. Morderstwo dokonane przez Jacka można odczytywać 
jako alegorię sarmackiego sobiepaństwa i pychy owocujących rozbiora-
mi. Ale duch sarmacki dojrzewa. Warchoł staje się pokutnikiem. Udręki 
narodu pozbawionego niezawisłości są drogą pokuty, która doprowadzi 
do oczyszczenia. Nadludzkie wysiłki „narodowej sprawy męczenników” 
mają nie tylko uzasadnienie, ale i cel – zniszczenie tego, co w dawnym 
sarmatyzmie niskie, brudne i skażone, i odrodzenie narodowości czy-
stej. Narodowości nie można się wyrzec – w koncepcji Mickiewicza nie 
jest ona bowiem warstwą nabytą, przypadkową pochodną wychowania 
w danej wspólnocie, ale wrodzonym stygmatem ludzkiej duszy. Dro-
ga herkulesowej pokuty w perspektywie narodowej staje się sposobem 
zintegrowania tradycji sarmackiej, tak wieloma obarczonej winami, 
z przyszłościowym projektem narodu odrodzonego. 

Ten wątek oczyszczenia, dojrzewania od niemal zwierzęcego wita-
lizmu i bezrefl eksyjności ku boskości – wątek heraklejski – jest bardzo 
charakterystyczny dla literatury polskiej XIX wieku, służąc przede 
wszystkim reinterpretacji przeszłości narodowej. W takiej funkcji spo-
tykamy go na przykład w Zaklętym dworze (1859) Walerego Łozińskie-
go (1837–1861)14. 

13  W Panu Tadeuszu, zaliczanym przez A. Nawareckiego do żelaznego kanonu tekstów 
inicjujących romantyczną rewaloryzację sarmatyzmu, przewartościowanie etosu sar-
mackiego (zwłaszcza jeśli chodzi o wątki mesjanistyczne i profetyczne) nie jest wpraw-
dzie tak radykalne, jak w dwa lata późniejszych Les Confédérés de Bar (1836), ani tym 
bardziej w prelekcjach paryskich, niemniej jednak może on być uznany za fundacyjny 
dla tego kierunku myślenia o dawnej Polsce (A. Nawarecki, Sarmatyzm w: Słownik li-
teratury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 861). 
Por. m.in. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej 
lat 1831–1836, Kraków 1995, tu zwłaszcza s. 61–64; Z. Stefanowska, Konfederaci barscy 
w twórczości Mickiewicza, w: Przemiany tradycji barskiej w dobie romantyzmu. Studia, red. 
Z. Stefanowska, Kraków 1972, s. 167–188, oraz w tymże tomie M. Janion, M. Żmi-
grodzka, Tradycja barska w dobie romantyzmu, s. 107–166. 
14  W. Łoziński, Zaklęty dwór, Kraków 1955. Wszystkie cytaty z powieści przywołuję 
według tego wydania, podając numer strony bezpośrednio po przytoczeniu.
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W powieści tej widać wyraźnie matrycę Mickiewiczowską – Mikołaj 
Żwirski, który, przeżywszy miłosną tragedię, sfi ngował swoją śmierć 
i pogrzeb, aby móc swobodnie poświęcić się działalności patriotycznej, 
to wariant Gustawa-Konrada, mówiący zresztą zwrotami tego pierw-
szego:

– Niestety, umarłem już dla świata i dla siebie samego.
– Ale żyjesz? – zapytał hrabia z naiwnym pośpiechem.
– Żyję dla wielkiej i szlachetnej idei15. (s. 385)

Należy podkreślić, że intertekstualny charakter nie tylko postaci 
Żwirskiego, ale i całego utworu jest intencjonalny. Jak bowiem zauwa-
ża narrator powieści, 

(...) biednemu powieściopisarzowi trudno krok zrobić, aby zaraz nos w nos nie ze-
tknąć się z dziesięcią [sic!] poprzednikami lub mimo chęci, wiedzy i woli nie potrącić 
łokciem któregoś ze spółczesnych kolegów.
I ani się nieraz spostrzeże, że układając i kombinując zupełnie nowe i oryginalne 
w własnym przekonaniu charaktery, rysy, sytuacje, kolizje i perypecje społeczeń-
skie, powtarza tylko za kimś innym jak za panią matką pacierz, czyli raczej, że two-
rząc najoryginalniej w własnym przeświadczeniu, odżuwa tylko najniezręczniej 
w rzeczywistości. (s. 7–8) 

Łoziński to przedstawiciel pokolenia „przedburzowców”, dla któ-
rych punktem odniesienia była nie tylko tradycja sarmacka, ale i impet 
romantyzmu. Dlatego też jego bohater – starszy od autora o jedno po-
kolenie – działa w innym kontekście ideowym niż postaci Mickiewi-
cza. W charakterystycznej dla okresu przedpowstaniowego atmosferze 
radykalizacji nastrojów społecznych, mit herkulesowy aktualizuje się 
nieco odmiennie, ulegając silnemu upolitycznieniu16.

15  Zwrócili na to uwagę już A. Bar i J. Krzyżanowski, kolejno komentujący powieść 
w wydaniach Biblioteki Narodowej (BN I 96; wydanie w opracowaniu A. Bara ukazało 
się w Krakowie w 1926 r., wydanie drugie, zmienione, autorstwa Krzyżanowskiego we 
Wrocławiu w 1959 r.). A. Bar widział analogie między tymi postaciami przede wszyst-
kim w szeregu szczegółów biografi cznych (Wstęp, w: W. Łoziński, Zaklęty dwór, s. XXIII–
–XXV), natomiast J. Krzyżanowski dostrzegał w nich realizację tego samego schema-
tu fabularnego: awanturnicy stają się bohaterami (Wstęp, w: W. Łoziński, Zaklęty dwór, 
s. LXX–LXXII).
16  Na temat struktury pokoleniowej przedstawionej w powieści oraz jej tła ideowego 
zob. J. Krzyżanowski, ibidem, s. XIX i XXXI–XXXIV, oraz M. Podraza-Kwiatkowska, po-
słowie do: W. Łoziński, Zaklęty dwór, Kraków 1955, s. 406–413. Por. J. Pacławski, „Za-
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Starościc Żwirski był dzieckiem zaniedbanym, a jego autocharakte-
rystyka nasuwa nawet skojarzenia z postacią Quasimodo:

Nie wiem, z jakich nieszczęsnych poszlak i skazówek [sic!] zakroiłem w oczach ludz-
kich zaraz w pierwszym dzieciństwie na zupełnego idiotę, na stworzenie z urodze-
nia upośledzone na umyśle. (...) Odpychany od wszystkich, odpychałem wszystkich 
od siebie; brzydki, niezgrabny, dziki, głupkowaty Mikołaj nie znachodził nigdzie 
milszego schronienia, jak w czerwonym pokoju u boku ojca, który z namiętnej 
miłości ojczyzny postradał rozum i zdrowie. (...) A ten ojciec w swym obłąkaniu 
nauczył mię więcej, niż ciebie wszyscy twoi guwernerowie w swoich rozumach... 
(s. 387–388)

Szaleństwo jest więc w przypadku Mikołaja poniekąd skazą dzie-
dziczną – oczywiście szlachetne szaleństwo patriotycznej formacji 
sarmackiej. Chłopiec, z natury żywotny, a wzrastający w konfrontacji 
z takim szaleństwem, w zaniedbaniu, rozwija w sobie wrażliwość na 
kwestię wszelkiego rodzaju odrzucenia i zdrady. Jako młody mężczyz-
na zakochuje się w chłopce, Kseni, co prowadzi go do wniosku, że nie-
równości płynące z urodzenia są złudne:

Prostą dziewkę, mówisz – zawołał, zapalając się. – A nie pomniszże, czym ja byłem 
wówczas w moim zaniedbaniu i opuszczeniu, czymże to różniłem się od niej, w czym 
ją przewyższałem?... Byłem jej zupełnie równy pojęciem i umysłem, a instynktem 
jakoś nie wierzyłem nigdy w przywileje urodzenia! (s. 388)

Ta demokratyczna deklaracja ukazuje pozorność pierwotnego sza-
leństwa dziedzica Żwirowa. To, co jego brat, Zygmunt, uznał za oznakę 
obłędu – romans z chłopką – było, zgodnie z ideową dominantą powie-
ści, intuicyjnym odrzuceniem zwodniczego przekonania o naturalnym 
charakterze nierówności społecznych. Przyczyną prawdziwego sza-
leństwa było natomiast zakłócenie tego instynktownego nastawienia, 
spowodowane zdradą Kseni, uwiedzionej przez Zygmunta. Zygmunt, 
jak sam twierdzi, chciał w ten sposób uleczyć brata „od silnej wariacji”. 
Aby mię uleczyć od urojonego szaleństwa, chciałeś mię przyprawić o rzeczy-
wiste (s. 389) – odpowiada z goryczą Mikołaj, który po utracie ukocha-
nej istotnie zaczął zachowywać się w sposób nader oryginalny. W tym 
szaleństwie była jednak metoda; jak bowiem opowiadał jeden z boha-
terów powieści,

klęty dwór” Walerego Łozińskiego, w: Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy, red. 
L. Ludorowski, Lublin 1992, s. 65–76.
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Starościc żądał, aby każdy poddany ślepo poddawał się jego woli, w czuj duch speł-
niał jego rozkazy, ale też za to jak nikt inny dbał o los każdego. Zapłacić podatki 
za całą gromadę, wyznaczyć kilkaset korcy na zapomogi na przednówku, powrócić 
całą szkodę pogorzelcowi albo okradzionemu było u niego czymś tak zwyczajnym 
i naturalnym, jak sto kijów palnąć za lada drobne uchybienie, za lada występek 
nierozważny. (s. 62)

Charakterystykę tę potwierdzają opowieści o ekstrawagancjach sta-
rościca – jak to, na przykład, kazał mieszkańcom ośmiu wsi natychmiast 
opróżnić domy, po czym spalił je w całości, a na ich miejsce wzniósł mu-
rowane. Widoczna w tych decyzjach Żwirskiego postawa opiekuńcza 
stowarzyszona została z bezwzględnym despotyzmem, a tym samym 
zdradza wyraźne pokrewieństwo z deklaracją Konrada:

Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią, tym się uszczęśliwią,
A jeżeli się sprzeciwią,
Niechaj cierpią i przepadną17. 

Dopiero konfrontacja z butnym chłopem, Mykitą Ołańczukiem, 
oraz interwencja emisariusza, podróżującego – za przykładem księ-
dza Robaka18 – w przebraniu kwestarza, wyprowadzają Żwirskiego ze 
stanu altruistycznego szaleństwa i sprawiają, że dojrzewa do postawy 
prawdziwie demokratycznej. Porzuca dawne życie, a wraz z nim dawne 
przywileje i w przebraniu wędrownego sprzedawcy mazi, kuma Dmy-
tro, stara się przemawiać do ludu jego własnym językiem, służąc swoim 
życiem i majątkiem sprawie narodowej. 

Ekspiacyjne bohaterstwo Żwirskiego, mimo że modelowane na 
wzorze bohaterów Mickiewiczowskich, nabiera pod piórem Łozińskie-
go wymiaru odpowiadającego potrzebom innej chwili historycznej. 
W każdej z przywołanych przeze mnie historii oszalałego bohatera 
obłęd rodzi się ze starcia wybujałego indywidualizmu i pychy z ideą 
wspólnotową – narodową i za każdym razem jego przełamanie pro-
wadzi do zarzucenia samowoli, do okiełznania sił witalnych w drodze 
ascetycznej służby wspólnocie. Każdy z bohaterów reprezentuje jednak 

17  A. Mickiewicz, Dziady, część III, s. 55 (akt I, sc. 3, w. 158–161).
18  Ten wątek przebrania stanowi w równej mierze nawiązanie literackie, co dokumen-
tację rzeczywistego ożywienia ruchu spiskowego w tamtych czasach i znamię realistycz-
nego charakteru powieści (zob. J. Krzyżanowski, Wstęp, w: W. Łoziński, Zaklęty dwór, 
s. XX–XXIV oraz LXVII–LXVIII). 
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inne pokolenie, toteż ich samowola ma różne źródła, a owa ekspiacyjna 
służba zyskuje za każdym razem inne oświetlenie i coraz konkretniej-
szą wykładnię ideologiczną. Konrad przełamuje pychę romantycznego 
bajronizmu, Soplica – ograniczenia sarmatyzmu, Żwirski zaś – przesą-
dy stanowe. 

W przeglądzie „polskich Herkulesów” nie może oczywiście zabrak-
nąć jeszcze jednej postaci, tradycyjnie charakteryzowanej przez bada-
czy jako „wariant” Jacka Soplicy – Kmicica19. Bohater ten, w powieści 
wprost porównywany do Herkulesa – aczkolwiek głównie ze względu 
na walory fi zyczne20 – jest, równie jak jego poprzednicy w literaturze, 
silny i butny, o naturalnych predyspozycjach przywódczych. Jego sza-

19  Różnie jednak charakteryzowana jest relacja między tymi postaciami. Bezpośrednie 
„pochodzenie” Kmicica od Soplicy demonstrował S. Pigoń, uznając jednak, że Mickie-
wiczowski bohater w równej mierze co postać dziedzica Lubicza inspirował postać... 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Badacz defi niował bowiem ten motyw ekspiacyjny 
w obu narracjach jako Motyw rozpasanego indywidualisty-zawadiaki, który woli swej nie 
skory jest poddać pod żaden nakaz, zaprząc do żadnej z zewnątrz pochodzącej powinności, 
ale który w jakimś momencie swego życia z nagła zatrzymuje się nad przepaścią; nie wiązał 
go też z przemianą Mickiewiczowskiego Konrada (S. Pigoń, Na drogach i manowcach kul-
tury ludowej. Szkice, Lwów 1939, s. 24–25). Inni badacze widzieli podobieństwo jedynie 
w sumarycznym przebiegu biografi i Soplicy i Kmicica, eksponując szereg różnic między 
nimi na poziomie szczegółowym – np. A. Nofer-Ładyka stwierdzała, iż „powikłany ży-
wot” Kmicica przypomina jedynie „na mgnienie oka” dzieje Jacka Soplicy (eadem, Hen-
ryk Sienkiewicz, Warszawa 1988, s. 220). Wielu komentatorów, nie negując oczywistej 
paranteli z Soplicą, wskazywało na inne postaci literackie lub historyczne, na równi z bo-
haterem Mickiewicza zdradzające podobieństwo do Kmicica, takie jak Józef Bierzyński 
z Anuncjaty Z. Kaczkowskiego (zob. P. Chmielowski, O „Potopie” wstrzemięźliwie, w: „Try-
logia” Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, oprac. T. Jodełka, Warszawa 1962, 
s. 202–203), św. Paweł (zob. T. Żabski, Sienkiewicz, Wrocław 1998, s. 152–158), bohate-
rowie pamiętników J.Ch. Paska (zob. J. Krzyżanowski, Pokłosie Sienkiewicza, Warszawa 
1973, s. 259), czy też postaci z gawęd Rzewuskiego (zob. B. Szleszyński, Od „Pamiątek 
Soplicy” do Trylogii. Henryk Sienkiewicz wobec dziwiętnastowiecznego nurtu sarmackiego, 
w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007, 
s. 216); kontekst Herkulesa nie stanowił w tych komentarzach nośnej analogii. Bada-
czem, który bodaj najkonsekwentniej osadzał i interpretował postaci Sienkiewiczow-
skie w perspektywie mitu, był Julian Krzyżanowski, czynił to jednak w specyfi czny spo-
sób: konstytutywny dla Trylogii kult bohaterstwa wyprowadzał bezpośrednio z kategorii 
religijności i patriotyzmu, których splot, jego zdaniem, decydował o klasycznie epickim 
(w rozumieniu homeryckim) charakterze tego cyklu powieściowego, a zarazem o jego 
światowej popularności (zob. idem, Pokłosie Sienkiewiczowskie, tu zwłaszcza teksty: 
Rapsod Trylogii, Trylogia – powieść ludowa oraz Światowa sława Sienkiewicza).
20  Pan Zbrożek, opowiadając oblegającym Częstochowę o śmierci Kuklinowskiego, 
mówi: Wchodzę, widzę: wisi nagie ciało na belce... Pomyślałem, że Kmicic, aż gdy oczy do 
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leństwo nie przesila się w jednym akcie, lecz przechodzi przez kilka 
„ataków”. Każdy z nich ma inny charakter, ale za każdym razem droga 
pokuty jest jedna – walka. 

Nie są jeszcze wynikiem szaleństwa bezeceństwa kompani Kmici-
ca w Lubiczu. To wyraz słabości, rozhukania młodego Sarmaty, który 
zdaje sobie sprawę z tego, co poczciwe, a co nie, ale przywykł sobie 
folgować; można tę postawę rozpatrywać w kontekście „rozpasania” 
młodego Jacka Soplicy. Co innego spalone Wołmontowicze. Ta akcja 
wykazuje już podobieństwa do fatalnej ofi ary Herkulesa: Kmicic wraca 
do siebie pełen mocnego postanowienia poprawy (a więc w nastroju 
oczyszczenia21) i widzi pomordowanych towarzyszy. Przemoc uderza 
go w sytuacji, gdy sam zamierzał jej się wyrzec. Jak pisał do Oleńki,

Nie będę zaprzeczał, że gniew mnie prawie nadludzki opanował, ale któż się będzie 
dziwił gniewowi, który w krwi przyjacielskiej początek bierze? Duchy to śp. Koko-
sińskiego, Ranickiego, Uhlika, Rekucia, Kulwieca i Zenda, w kwiecie wieku i sła-
wy niewinnie posieczonych, uzbroiły moje ramię wtedy właśnie, gdym – świadczę 
się Bogiem! – o zgodzie jeno i przyjaźni ze wszystką szlachtą laudańską zamyślał, 
chcąc żywot mój cale odmienić, wedle słodkich rad twoich. Słuchając skarg przeciw 
mnie nie odrzucaj i mojej obrony i osądź sprawiedliwie. (t. I, rozdz. VI, s. 74)22

Kmicic działał więc w afekcie, ale zarazem świadomie; i nawet ka-
jając się, znajduje uzasadnienie dla przemocy, której się dopuścił. Po-
dobnie ma się sprawa z porwaniem Oleńki – bohater wie, co czyni, choć 
nie wie, do czego go ta akcja ma doprowadzić, jest bowiem jasne, że nie 
zdobędzie w ten sposób Billewiczówny, tak jak było jasne, że zemstą 

mroku przywykły, patrzę, że trup jakiś chudy i kościsty, a tamten wyglądał jak Herkules...; 
H. Sienkiewicz, Potop, t. II, Warszawa 1980, rozdz. XIX, s. 257.
21  A. Nowicka-Jeżowa opisuje ową chęć „oczyszczenia” jako realizację zapośredniczo-
nej przez tradycję sarmackiego baroku konwencji petrarkizującej: Zgodnie z konwencją 
petrarkizującą podkreślony też zostaje w utworze Sienkiewicza element „anamnezy”, zredu-
kowanej – zgodnie ze staropolską interpretacją platońskiego ideału – do oczyszczenia moral-
nego. „Twarz cudna” budzi mężczyznę z letargu zła i jest pierwszym impulsem duchowego 
wzrostu, podążającego potem własnym już torem (A. Nowicka-Jeżowa, „Trylogia” w świecie 
sarmackim, w: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999, 
s. 169; ten sam tekst ukazał się również w zbiorze Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsa-
mość narodowa – z kim i przeciw komu?, koncepcja i redakcja naukowa T. Bujnicki, J. Axer, 
Warszawa 2007, s. 19–36). 
22  H. Sienkiewicz, Potop, t. I–III, Warszawa 1980. Wszystkie cytaty z powieści przywo-
łuję za tym wydaniem, bezpośrednio po przytoczeniu podając tom, rozdział i numer 
strony.
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nie wskrzesi zamordowanych towarzyszy. Oba te akty są szaleńcze 
w tym sensie, że nie projektują pomyślnego rozwiązania, nie zmierzają 
do zmiany sytuacji, lecz jedynie do negacji zaistniałych zdarzeń. Posia-
dają więc znamiona buntu metafi zycznego. Ale tylko znamiona, gdyż, 
jak przestrzegali już badacze Sienkiewicza, próby „metafi zycznej” in-
terpretacji pisarzy pozytywistycznych prowadzą często na manowce 23. 

Na tego Herkulesa Hera zastawia prawdziwą pułapkę gdzie indziej – 
u Radziwiłła. I tam Kmicic jest najbliższy utraty zmysłów – w sensie do-
słownym, by tak rzec, klinicznym. Najpierw, kiedy zdaje sobie sprawę 
z więzów, jakie na siebie nierozważnie nałożył, przysięgając wierność 
magnatowi. Potem zaś – kiedy wpada w sidła Radziwiłłowskiej retoryki 
i daje się przekonać, że zdrada jest tylko pozorem – daje się przekonać, 
bo nie może znieść myśli o złamaniu przyrzeczenia24. Wreszcie – kiedy 

23  Zob. K. Stępnik i T. Bujnicki, Wstęp, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, Lub-
lin 2007, s. 10. Osobną kwestią jest stosunek Sienkiewicza do dziedzictwa literackiego 
i ideowego romantyzmu w ogóle. Zdecydowanie romantyczny rodowód jego pisarstwa 
– obejmujący również sposób konstrukcji bohaterów – eksponował Tadeusz Bujnicki, 
pisząc, iż zasadniczym kontekstem i podstawową tradycją literacką jest dla pisarza r o m a n -
t y z m. Jego ślady, niezwykle bogate, można odkryć w różnych utworach, w formie aluzji, jaw-
nych i ukrytych cytatów, reminescencji, stereotypów postaci i wątków. Sienkiewicz-realista 
znajduje się pod stałą i mocną presją romantycznego „fantazjotwórstwa” i romantycznych 
archetypów, prowadzących wprost ku konstrukcjom baśniowym (T. Bujnicki, Sienkiewicza 
„powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996, s. 227). Formułując to twierdzenie, Buj-
nicki nawiązywał m.in. do prac Z. Szweykowskiego (Trylogia Sienkiewicza i inne szkice 
o twórczości pisarza, Poznań 1973) i L. Ludorowskiego (O postawie epickiej w Trylogii 
Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970). Niektórzy badacze, zgadzając się zasadniczo 
z silnym wpływem romantycznej formacji na pisarza, widocznym w jego opowieściach 
„współczesnych”, w przypadku Trylogii uważali jednak romantyczne naleciałości za 
warstwę jedynie powierzchowną wobec zasadniczego punktu odniesienia, jakim była 
rewitalizacja tradycji sarmackiej – przy czym owa rewitalizacja miała dotyczyć wszyst-
kich poziomów dzieła, w tym także konstrukcji bohatera. Por. m.in. A. Stawar, Pisarstwo 
Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1960, s. 78–79, oraz B. Szleszyński, Od „Pamiątek So-
plicy”..., s. 215–222.
24  Badacze wielokrotnie zwracali uwagę na umiejętnie przedstawioną przez Sienkie-
wicza szatańską zawiłość motywacji Radziwiłła, uprawdopodabniającą zawierzenie mu 
Kmicica nawet w obliczu jasnych przesłanek zdrady; eksponowali przy tym zazwyczaj 
złożoność aksjologicznego przekazu Trylogii – przy pozorach jej ideologicznej prostoty. 
O Sienkiewiczowskiej „strategii niejednoznaczności” pisała m.in. E. Kosowska, formu-
łując wniosek, iż Sienkiewicz jako powieściopisarz w istocie rzeczy nie zajmował stanowiska 
w żadnej niemal sprawie – pozwalał natomiast rozmaicie oceniać sytuacje swoim bohate-
rom (eadem, Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza, w: Po co Sienkiewicz?, s. 128). 
Element ten eksponował również T. Bujnicki, wskazując na istniejące w powieściach 
Sienkiewicza drugie, ironiczne dno, które pojawia się pod poważnymi, patetycznymi czy na-
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w rozmowie z księciem Bogusławem traci resztki złudzeń co do intencji 
i charakteru poczynań tych, którym służy. Wówczas, jak wyznał na-
stępnie królowi:

Zdrętwiałem i ja, miłościwy panie! Wodęm na łeb lał, by nie oszaleć. Ale się du-
sza zmieniła we mnie w jednej chwili, jakoby w nią piorun trzasł. Sam się roboty 
własnej przelękłem. Nie wiedziałem, co czynić... (...) Ryczałem jak dziki zwierz, bo 
w taką matnię mnie zapędzono! (...)
– Wszystko ci przebaczam! – krzyknął król – bo cię obłąkali, aleś im się wypłacił! 
(t. II, rozdz. XXVI, s. 346)

Obłąkanie sprowadza na Kmicica nie Hera, lecz magnacka duma. 
Intuicja prostego żołnierza ściera się z sofi styką władzy, prowadzącą 
do rozbicia pojęcia wierności i honoru, z którym Kmicic nie umie sobie 
początkowo poradzić: Życie tak mu się powikłało, że stało się dla tej pro-
stej natury zbyt trudnym (t. I, rozdz. XXII, s. 320). Dlatego jego droga 
ekspiacji to nie tylko droga żołnierskich wyczynów, w których dowo-
dził swojej straszliwej sprawności zawsze, niezależnie od tego, komu 
służył, ale przede wszystkim droga rozwoju świadomości, dojrzewania 
politycznego, prowadząca go prosto na powrót ku ideałom odziedziczo-
nym po przodkach. Potop stanowiący pod względem wartościowania 
postaw i wyborów moralnych i politycznych najbardziej zawiłą część 
Trylogii, właśnie poprzez przezwyciężenie owego zawikłania najsilniej 
konfi rmuje zespół religijnych i patriotycznych wartości stanowiących 

wet apologetycznymi ujęciami świata, tworzone za pomocą sarkazmu, humoru, satyry 
(T. Bujnicki, Janusz Radziwiłł. Zdrajca czy zbawca?, w: Po co Sienkiewicz?, s. 134–135). 
Ten sam badacz jednak zauważył, że dla „zdrady kiejdańskiej” nie może być usprawiedliwie-
nia. W słynnej powieściowej scenie szczególny efekt wzmacniający ma gest sprzeciwu wier-
nych dotąd pułkowników, rzucających buławy pod nogi Wielkiego Hetmana. I ten gest oraz 
oskarżenie – przekleństwo Zagłoby (...) przede wszystkim pozostają w pamięci czytelnika. Nie 
uwierzy on „argumentom” Janusza w rozmowie z Kmicicem, nie przyjmie do wiadomości wyż-
szych konieczności politycznych wynikających z moskiewskiego zagrożenia. A przecież sprawa 
radziwiłłowskiej zdrady nie rysuje się tak jednoznacznie, jak zdrada Opalińskiego pod Ujściem 
(ibidem, s. 191). Należy jednak zwrócić uwagę, że Radziwiłł przekonuje Kmicica już po 
akcie protestu pułkowników – zapewne dlatego, że Kmicic, związany przysięgą, bardzo 
chce mu uwierzyć. Projektowane jest tu szczególnego rodzaju porozumienie pomiędzy 
autorem i odbiorcą, niejako „ponad głową” Kmicica – Sienkiewicz, sugestywnie przed-
stawiając argumenty Radziwiłła, dba, by jego retoryka nie uwiodła i czytelnika; dlatego 
w kontrapunkcie do niej umieszcza komentarze grupy uwięzionych Skrzetuskiego, Wo-
łodyjowskiego i Zagłoby, jakby nie ufając temu, że efektowny gest rzucenia buław wy-
starczająco ją zrównoważy. Na temat ambiwalencji postawy powieściowego Radziwiłła 
por. także A. Nofer-Ładyka, Henryk Sienkiewicz, s. 209 i 219.
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fundament sarmackiego świata25, nie siląc się na taką ich mistyczną 
transfi gurację, jakiej dokonał Mickiewicz w postaci Jacka Soplicy. O ile 
bowiem uderza dojrzałość i „nowoczesność” postawy i poglądów księ-
dza Robaka na tle jego niegdysiejszych współziomków, o tyle Kmicic 
po prostu „dorasta” do roli prawego rycerza, nie przekraczając przy 
tym horyzontu szlacheckiej mentalności26. Wymownie świadczy o tym 
ostatnia próba, której zostaje poddany u kresu swej drogi – szaleństwo 
zwątpienia w obliczu najazdu Rakoczego. Ma on wrażenie niewspół-
mierności kary do pokuty:

Nie mogę! co nadto, to nadto! Małom się natłukł, nakołotał, nocy bezsennych na 
kulbace spędził, krwi swojej i cudzej narozlewał? Takaż to nagroda?!... (...)
Tu nagle sumienie porwało go za włosy i zatrzęsło nim, aż krzyknął, bo zarazem 
zdało mu się, że słyszy jakiś głos nieznany, z całego sklepienia niebios płynący (...). 
(t. III, rozdz. XXVIII, s. 316–317)

Napomniany w ten sposób Kmicic wraca na wojnę. I wówczas, jak 
zapewnia Sienkiewicz: 

w rejestrze niebieskim, w którym zapisują złe i dobre uczynki ludzkie, przemazano 
mu w tej chwili wszystkie winy, bo był to człowiek zupełnie poprawiony. (t. III, 
rozdz. XXVIII, s. 317)

Arbitralność narratora, widoczna w tym stwierdzeniu (którą tak 
wyrzucał Sienkiewiczowi Prus już przy Ogniem i mieczem27), z punktu 

25  Zob. m.in. A. Nofer-Ładyka, ibidem, s. 204–205.
26  Zwracał na to uwagę już S. Tarnowski, pisząc: ale grzechy swoje tylko zrzucił, zresztą się 
nie zmienił. Taki sam junak, taki hajdamaka, taki butny i hardy jak był (S. Tarnowski, O „Po-
topie” z uczuciem zawodu, w: „Trylogia” Henryka Sienkiewicza..., s. 217). Por. A. Stawar, 
Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, s. 78–79. 
27  B. Prus, „Ogniem i mieczem”, powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, „Kraj” 1884, 
nr 30 (artykuł przedrukowany m.in. w tomie „Trylogia” Henryka Sienkiewicza..., oraz (we 
fragmentach) w zbiorze Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kul-
czycka-Saloni, Wrocław 1985). Prus krytycznie ustosunkowywał się zwłaszcza do opisu 
śmierci Podbipięty, w którym to opisie narrator trzecioosobowy (a nie jedna z postaci 
utworu!), nie uciekając się do mowy pozornie zależnej, wspomina, iż Aniołowie niebiescy 
wzięli jego [Podbipięty] duszę i położyli ją jako perłę jasną u stóp Królowej Anielskiej. Prus 
uznaje to za zabieg forsowny – uznaje, że autor sięgnął aż do nieba, bo chciał jeszcze wię-
cej wycisnąć łez. Dodaje sarkastycznie: Otóż jeżeli o rzeczach niebieskich wolno mieć własne 
zdanie, to ośmieliłbym się mniemać, że Królowa Anielska na taką „perełkę” spoglądać musiała 
ostrożnie i z daleka, bowiem – mimo podziwu dla sugestywności i prawości Longinusa –
Prus z dużą rezerwą odnosił się do profi lu aksjologicznego tego bohatera: Złowroga to fi -
gura. Gdy człowiek przypomni sobie jego monomanią ścinania głów, straszną siłę, dziewiczość, 
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widzenia teologicznego jest zapewne zuchwała, ale w świetle Herkule-
sowego mitu jest koniecznym dopełnieniem – zapowiedzią apoteozy. 
Jak bowiem czytamy u Owidiusza, 

Gdyby mu bóstwa przeczył, próżnych by słów użył
Bo choć wielka nagroda, Alcyd ją zasłużył.

I dalej:

(...) Już znikło w płomieniu,
co było w bohaterze podległym zniszczeniu.
Nie poznałby Alcyda, wszystko w nim jest boskie,
Nic z matki, części tylko zostały ojcowskie28. 

Herkules, ubóstwiony, został poślubiony Hebe, bogini wiecznej 
młodości. I, jak widać, cieszy się wieczną młodością także w literaturze. 

„Furious Heracles”. On motives of expiatory heroism
in 19th century literature

Th e subject of the paper is an analysis of selected 19th century literary plots con-
taining the characteristic element of the myth of Hercules: the crime committed 
in a state of madness as well as the eff orts to expiate. Th e model of heroism as 
a way of atonement (which diff erentiates Hercules from other heroes), turned 
out to be very appriopriate for the Polish culture after the partitions of Poland, 
serving to re-evaluate the past, and accustom the Polish society to defeat and 
a reinterpretation of the notion of heroism, in the face of the nation humilated 
by the loss of independance.

łagodność i pobożność, wtedy przychodzi na myśl gilotyna. Zdaje ci się, że to potworne ruszto-
wanie przybrało ludzkie kształty i od czasu do czasu poci się westchnieniami i modlitwami, jaki-
mi mimowolnie nasiąkło przy egzekucjach. Podobne zarzuty (na co zwracał już uwagę J. Kle-
iner) można by sformułować także pod adresem Kmicica, który dokonując rzezi w Pru-
sach, Na duszy zasię był spokojny i sumienie nic mu nie wyrzucało, bo była to krew niepolska 
i w dodatku heretycka, a więc sądził, że miłą rzecz Bogu, a zwłaszcza świętym Pańskim czyni. 
(...) Dlatego co wieczora spokojnie odmawiał różaniec przy blasku płonących osad niemieckich, 
a gdy krzyki mordowanych zmyliły mu rachunek, tedy zaczynał od początku, aby duszy grze-
chem niedbalstwa w służbie bożej nie obciążyć (t. III, rozdz. XXIV, s. 257); w tym przypadku 
jednak widać wyraźny dystans narratora do przekonań bohatera. Por. J. Kleiner, „Ogniem 
i mieczem” Henryka Sienkiewicza, w: „Trylogia” Henryka Sienkiewicza..., s. 478. 
28  Owidiusz, Przemiany, przeł. B. Kiciński, oprac. A. Krawczuk, Warszawa 1995, s. 193 
(ks. IX, w. 257–258 i 261–264).
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