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Uwagi wstępne

W dziejach powieści historycznej szczególnie doniosła rola przypadła 
tradycjom pamiętnikarskim. Stało się tak przede wszystkim ze względu 
na pograniczny charakter gatunku: pamiętnikarz bowiem akcentował 
z jednej strony swój kronikarsko-autentyczny sposób prezentacji rzeczy
wistości, z drugiej natomiast — wprowadzał subiektywną perspektywę 
„naocznego świadka”, którą można uzasadnić chociażby słowami Paska, 
iż „nie kronikę, ale tylko dukt życia” swego pisze L Tą drogą wkraczają 
w obręb pamiętnika wyraziste elementy budowy literackiej. O artystycz
nych cechach XVII-wiecznej prozy pamiętnikarskiej pisała przekonu
jąco Jadwiga Rytel, i do jej uogólnień sięgano w niniejszym szkicu2. 
W ujęciu autorki pamiętniki były istotnym etapem w rozwoju polskiej 
prozy narracyjnej, gdyż w nich tworzyły się i wypróbowywały liczne 
cechy formalne późniejszej polskiej beletrystyki.

W swoich wczesnych odmianach pamiętnik spełniał dwie zasadnicze 
funkcje wobec XIX-wiecznej powieści historycznej: i n f o r m a c y j -  
n ą, przynoszącą zasób genetycznych zdarzeń, postaci i realiów, oraz 
a r t y s t y c z n ą ,  oddziaływającą na narracyjne, stylistyczne i kompo
zycyjne cechy powieści. Obie te funkcje łączy sytuacja narratora-pa- 
miętnikarza, która jest obrazem „indywidualnego losu człowieka uwi
kłanego w nieoczekiwane kontakty z wielką historią” 3.

Fakt, iż pamiętnikarstwo XVII-wieczne odegrało w dziejach polskiej 
prozy rolę doniosłą, wynika nie tylko z ilościowego bogactwa pamiętni

1 J. Ch. P a s e k ,  Pamiętniki. Opracował i wstępem opatrzył R. P o 11 a k. 
Warszawa 1955, s. 274.

2 J. R y t e l ,  „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic 
z dziejów prozy narracyjnej. Wrocław 1962.

3 Ibidem, s. 48—49.
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ków (około 160 znanych 4), lecz wiąże się także z ich literacką jakością, 
zaświadczoną chociażby szczytowym osiągnięciem — Pamiętnikami 
Paąka. Pamiętniki staropolskie są przy tym nie tylko etapem ewolucji 
prozy narracyjnej, lecz także posiadają istotną rolę w genezie nowożyt
nej powieści historycznej. Jej początki wiążą się bowiem ściśle z okre
sem „odkrywania” pamiętników w latach 1820—1860, zapoczątkowanym 
przez fundamentalny Zbiór pamiętników o dawnej Polszczę Niemcewi
cza, którego kontynuatorami byli Kazimierz Władysław Wójcicki, Ed
ward Raczyński, Żegota Pauli, Ambroży Grabowski i wielu innych. 
Wpływ staropolskiego pamiętnikarstwa ukształtował tematykę i formę 
narracyjną popularnej wówczas stylizowanej gawędy szlacheckiej. K ry
tycy ówcześni (jak np. Michał Grabowski) dostrzegali w tej zależności 
gatunków nie tylko podobieństwo artystycznej struktury, lecz także 
istotne związki ideowe. Gawęda przyswajała sobie z dawniejszych pa
miętników (oraz z tradycji ustnej) model szlacheckiej mentalności, spo
soby prezentacji świata i stylu wypowiedzi. Nieco późniejsza powieść 
„antykwaryczna” wsparła się przede wszystkim na realiach pam iętni
karskich, uznając je za źródło prywatnej informacji o przeszłości.

Następujący później rozbrat z „gawędowym” sposobem relacji i kon
cepcją „antykwaryczną” (w twórczości Kraszewskiego, Jeża, częściowo 
Kaczkowskiego), stopniowa obiektywizacja narracji, kształtowanie się 
„głębokiej” perspektywy historycznej i wszechwiedzy narratora oraz 
tendencje syntetyczne nie osłabiły jednak znaczenia pamiętnika w ge
nezie powieści historycznej. Zmienił się natomiast sposób jego istnienia 
w utworze i zasady integracji z elementami struktury  powieściowej. 
Odejście od koncepcji konkretnego narratora, „osadzonego” w opisywa
nej epoce, łączyło się z silniejszym niż dotąd wykorzystaniem pam iętni
ków jako podstawy stylizacji archaicznej, źródła i wzoru konstrukcyj
nego dla powieściowych epizodów, charakterystyki postaci i doboru 
realiów epoki. Realistyczne założenia wielu powieściopisarzy historycz
nych spowodowały, że pamiętnikarskie widzenie świata otrzymało jak 
gdyby nadrzędny system kontroli, jaki stanowiła współczesna autorowi 
powieści wiedza historyczna, a kryterium  „prawdy historycznej” i ogól
na koncepcja historiozoficzna kierowały wyborem pamiętnikarskich mo
tywów. Pamiętnikarstwo miało przy tym znaczny udział w ukształto
waniu literackiej fikcji powieści historycznej. Wpłynęły na to istnie
jące już w XVII-wiecznym pamiętniku cechy beletrystyczne zarówno 
w budowie sytuacji, jak i w sposobie relacji zdarzeń.

Kiedy w r. 1887 w odczycie O powieści historycznej Sienkiewicz — 
już jako autor Ogniem i mieczem  oraz Potopu — dokonywał próby

4 Zob. A. W y c z a ń s k i ,  Polska — rzeczą pospolitą szlachecką. 1454—1764. 
Warszawa 1965, s. 385, tablica.
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teoretycznej refleksji nad istotą i społeczną funkcją powieści historycz
nej, rozważaniom nad rolą pamiętników w jej genezie poświęcił sporo 
miejsca. Twierdził on, że rekonstrukcja przeszłości, wypadków, ludzi 
i języka jest możliwa jedynie przy odwołaniu się do źródeł, wśród któ
rych najwyższe miejsce zajmują pamiętniki. Są one wiarygodnym za
pisem „prywatnego” życia epoki oraz wydobywają z niej szereg — 
mniej istotnych dla historyka, a ważnych dla beletrysty — szczegółów. 
Pamiętnik stawał się na swój sposób zastępstwem bezpośredniej obser
wacji.-

Wielkiego znaczenia obserwacji nie myślę podawać w wątpliwość — pisał 
Sienkiewicz — twierdzę tylko, że badanie bezpośrednich a dokładnych św ia
dectw, jakie pozostawiły po sobie minione wieki, może ją w  zupełności za
stąpić, a poniekąd przewyższyć. Wróćmy na chwilę w  wiek XVII naszej historii, 
z którego tyle zostało pamiętników, i weźmy pod uwagę pamiętnik takiego 
Paska. Twierdzę stanowczo, że większość z nas na mocy tej książki może zaj
rzeć dokładniej w  głąb istoty pana Paska niż na mocy naocznych spostrzeżeń 
w  głąb istoty np. Bleichroedera lub Rotschilda [...]5.

Dokonując oceny źródła głównie na podstawie jego zawartości po
znawczej, Sienkiewicz odrzucał jednak stanowczo zasadę antykwarycz
nego autentyzmu. Zgodnie z założeniami realistycznej poetyki, której 
powinowactwa z pozytywizmem są widoczne, dowodził, że „możliwość 
i prawdopodobieństwo jest rzeczą główną, stanowczo ważniejszą niż 
autentyczność opisywanych zjawisk” 6. Z naciskiem zwracał także uwa
gę — przywołując metaforycznie zdanie Cuviera — na ,,dar analogicz
nego odtwarzania” 7, który powinien być pomocą w literackiej rekon
strukcji przeszłości. Przytoczone tutaj sądy Sienkiewicza wskazują, jak 
silnie w jego świadomości pisarskiej tkwiły zasady przyjęte w czasie 
„terminowania” w szkole pozytywistycznej. Dla pisarza fakt historyczny 
stanowi zobiektywizowane, empiryczne oparcie wiedzy, i on właśnie 
powinien decydować o kształcie świata przedstawionego w powieści. 
Zarazem jednak fakt taki musi podlegać różnego rodzaju operacjom 
zmierzającym do wydobycia tego, co ogólne i powtarzalne, oraz zabie
gom hierarchizującym systemy faktów według przyjętych kategorii 
ważności. Sięgnięcie do źródeł, zwłaszcza zaś do pamiętników, nabiera 
znaczenia również dzięki temu, iż aserioryczność w tekście powieścio
wym zostaje rozciągnięta na płaszczyznę o wiele szerszą niż tylko 
„wielka” historia. Sprzyjają więc one wytworzeniu się i uzasadnieniu

5 H. S i e n k i e w i c z ,  O powieści historycznej. W: Dzieła. Wydanie zbiorowe 
pod redakcją J. K r z y ż a n o w s k i e g o .  T. 45. Warszawa 1951, s. 116.

6 Ibidem, s. 112.
7 Ibidem, s. 114.
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w powieści fikcji realnej 8. Innym wielkim polem oddziaływania źródeł 
„epoki” była dla pisarza możliwość stylizacji oparta na konwencji języ
kowej pamiętników, listów i dokumentów.

Założenia twórcze Sienkiewicza w dziedzinie powieści historycznej 
miały zatem charakter złożony. Sformułował je- w artykule O powieści 
historycznej. A więc: pracę nad powieścią powinny poprzedzić rzetelne, 
wzorowane na metodach naukowych studia historyczne i krytyka źródeł. 
Natomiast rezultat pracy artysty nie jest identyczny z konkluzją dzie
jopisarza. Sienkiewiczowi chodziło głównie o ujawnienie potencji bele
trystycznych tkwiących w historii. Założenie to istnieje już w samym 
akcie wyboru. Zarazem wiąże się ono z emocjonalnym stosunkiem tw ór
cy do przeszłości.

Dlaczego zaś autor w dziejach swego społeczeństwa wybiera taką a nie 
inną epokę, dlaczego niekoniecznie najświetniejsza, najbardziej zwycięska przy
pada mu do serca — to jest tajemnicą jego organizacji uczuciowej i arty
stycznej 9. •

Wybór źródeł i sposób ich wyzyskania jest podstawą ideowo-arty
stycznej konstrukcji Trylogii; dzięki temu analiza stosunków pomiędzy 
nimi zachodzących ma walor w interpretacji zasadniczy. Tym bardziej 
że kontekst źródłowy i literacki Trylogii jest nadzwyczaj obszerny. Pa
miętnik, list, dokument, tekst naukowy — po stronie źródeł; literatura 
staropolska, zwłaszcza epika historyczna (Twardowski, Potocki), gawęda 
szlachecka, poemat i dramat romantyczny oraz powieść historyczna — 
po stronie literatury. Dorzucić jeszcze należy współczesną pisarzowi 
publicystykę i prozę obyczajowo-społeczną, aby otrzymać w miarę pełny 
zestaw tekstów, których zawartość lub budowa mogły zaważyć na 
kształcie powieściowego cyklu. Jest to problem nie tylko „wpływologicz- 
ny”; jak się wydaje, dotyczy on także syntetycznego sposobu tworzenia, 
widocznego już w nowelistyce Sienkiewicza, a najpełniej zrealizowanego 
w powieściach historycznych. Jest to również problem stosunku fikcji 
literackiej do zrekonstruowanych na wzór źródłowy motywów histo
rycznych.

Miejsce pamiętników w „Trylogii”

Pomiędzy tekstami współtworzącymi strukturę powieściową Trylogii 
pamiętnikom przypadła niewątpliwie rola uprzywilejowana. Badania 
Juliusza Kijasa nad jej źródłami i Juliana Krzyżanowskiego nad stosun
kiem Pamiętników  Paska do Sienkiewiczowego cyklu dobitnie na to

8 Odwołano się tutaj do uogólnień H. M a r k i e w i c z a  (Główne problemy  
wiedzy o literaturze. Kraków 1965, rozdział: Fikcja w  dziele literackim a jego za
wartość poznawcza).

9 S i e n k i e w i c z ,  O powieści historycznej, s. 121.
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w skazują10. Już samo zestawienie ilościowe różnych rodzajów źródeł, 
którego dokonać można na podstawie prac Kijasa, pozwala uznać pa
miętniki za teksty genetycznie podstawowe n . Decyduje o tym zresztą 
nie tylko ilość pozycji, lecz także funkcja pamiętnika w budowie za
równo obszernych fragmentów fabularnych, jak i niewielkich uszczegóło
wionych epizodów, w kreowaniu mentalności szlacheckiej, w prezenta
cji postaci, metodzie archaizowania. Pamiętnikarstwo XVII-wieczne uła
twiało pisarzowi tworzenie uogólnień o życiu szlacheckim i żołnierskim 
epoki, a zawarte tu opisy jednostkowych sytuacji umożliwiały budowa
nie analogicznych i prawdopodobnych scen powieści.

Dominując ilościowo wśród innych tekstów źródłowych, pamiętni
ki — poza swą rolą ściśle dokumentarną — narzucają wielu sytuacjom 
powieściowym własną strukturę ideowo-artystyczną. Zarazem jednak 
wchodzą w szereg różnorodnych związków z innymi tekstami genetycz
nymi. Określenie „tekst genetyczny” będzie tu  używane w sensie nieco 
innym niż „tekst źródłowy” — wtedy mianowicie, gdy chodzi nie tylko 
o źródło informacji, lecz również o inspirację artystyczną wobec tekstu 
pochodnego.

Obok powieści historycznej (Kraszewski, Kaczkowski, Jeż czy Wła
dysław Łoziński), dziejopisarstwa (Kubala, Szajnocha, Walewski), epo
pei (Homer, Tasso) — najsilniej na charakter świata przedstawionego 
w Trylogii oddziaływał pamiętnik. Nieobojętna dla wizji powieściowej 
jest zasada wzajemnego usytuowania tych różnych inspirujących Try
logię tekstów. Czasem jest to po prostu porządek następstwa chronolo
gicznego lub tematycznego, kiedy indziej skomplikowany stosunek prze
nikania się i współistnienia ich w jednym fragmencie utworu. I tak np. 
oblężenie Zbaraża, przedstawione — jak wykazuje Kijas — na podsta
wie opisu z tomu 1 Szkiców historycznych  Ludwika Kubali (Lwów 1880), 
jest „kontrolowane” przez Klim aktery  Kochowskiego i Wojnę domową 
Twardowskiego 12. Co więcej, widać tu  wyraźnie inspiracje homeryckie. 
Konstrukcja losu Bogusława Radziwiłła, mimo swej ściśle romansowo- 
-przygodowej funkcji, ma trzy co najmniej układy odniesienia: Żywot

10 J. K i j a s :  Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem”. „Pamiętnik 
Literacki” 1927; Źródła historyczne „Potopu”. W: Prace historycznoliterackie. Księ
ga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936; Źródła historyczne 
„Pana Wołodyjowskiego”. „Pamiętnik Literacki” XLIII, 1952, z. 3/4. — J. K r z y 
ż a n o w s k i ,  Pasek i Sienkiewicz.  „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 4. Przedruk 
w: W kręgu wielkich realistów. Kraków 1962.

11 K i j a s  podaje dla Ogniem i mieczem  oraz Potopu po 7 wykorzystanych pa
miętników, dla Pana Wołodyjowskiego  — 3.

12 K i j a s ,  Źródła historyczne „Ogniem i mieczem”, s. 131—132.
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[...] przez niego samego napisany, panegiryk oraz współczesną Sienkie
wiczowi naukową monografię 13. Epizod, w którym dochodzi do awan
tury  pomiędzy Wołodyjowskim a Charłampem, wywodzi się zarówno 
z Pamiętników  Paska jak i z Opowiadań imć pana Wita Narwoja Wła
dysława Łozińskiego.

Wydaje się jednak, iż pamiętniki XVII-wieczne w zespole owych 
tekstów stanowią grupę względnie samodzielną. Ich pograniczny cha
rakter, literacki i źródłowy, stanowi bowiem dla pisarza dogodny punkt 
wyjścia.

O znaczeniu i funkcji pamiętników w Trylogii można więc mówić 
w aspektach: poznawczym, ideologicznym i artystycznym. Łączą się one 
ze sobą ściśle, jednakże możliwe jest, a nawet konieczne, ich rozróżnie
nie w celach badawczych. Znaczna część m ateriału rzeczowego — 
postaci, zdarzenia, realia — powieści pochodzi wprost z pamiętników 
i występuje w analogicznej lub zbliżonej funkcji oraz w podobnych 
związkach przyczynowych. Odstępstwa od tej zasady mają z reguły 
charakter znaczący. Obecność faktów genetycznie związanych z pa
miętnikami w tekście Trylogii „uaktywnia odczucie »prawidło
wości«” 14, będąc swoistym ekwiwalentem rzeczywistości pozaliterackiej. 
Zestawienie motywów powieściowych z motywami pamiętnikarskimi 
stanowi najniższy szczebel analizy. Porównanie ich wyglądów, określe
nie stopnia nasycenia nimi powieści, odkrycie zasad ich rozmieszczenia, 
grupowania, wyboru i wagi w fabule powieściowej — tworzy podstawę 
późniejszej interpretacji ideowo-artystycznej.

Udział pamiętników w ukształtowaniu ideowej struktury  Trylogii 
jest równie poważny. W nich znajdował pisarz wzory szlacheckiej men
talności, systemy ocen i przekonań religijnych, społecznych, politycz
nych i obyczajowych. Weszły one w cykl powieściowy nie tylko na pra
wach rzeczowej dokumentacji, lecz również spełniły rolę aktywną, w pły
wając w znacznym stopniu na koncepcję ideową przeszłości i jej ocen. 
Presja sarmackiego widzenia świata w Trylogii to nie tylko wynik 
wpływu współczesnych autorowi nUrtów zachowawczych, lecz również 
niewątpliwie — szlacheckich pamiętnikarzy, najczęściej żołnierzy lub 
polityków.

Wreszcie — oddziałały pamiętniki na kształt artystyczny Trylogii.

13 Żywot księcia Bogusława Radziwiłła przez niego samego napisany. Z ręko- 
pismu wydany przez E. R a c z y ń s k i e g o .  Poznań 1841. — Żyw ot Jaśnie Oświe
conego Księcia Bogusława Radziwiłła Świętego Państwa Rzymskiego Książęcia na 
Birżach. Poznań 1840. — B. K a l i c k i ,  Bogusław Radziwiłł koniuszy litewski.  
Kraków 1879.

14 K. B a r t o s z y ń s k i ,  „Popioły” i kryzys powieści historycznej. „Pamiętnik  
Literacki” 1965, z. 1, s. 83.
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Ich literacko czynne elementy występują zwykle w ścisłym zespoleniu 
z faktami i ideami, które wprowadzone w tekst powieściowy, nie tracą 
swego artystycznego „wyglądu”, uformowanego wcześniej przez pa- 
miętnikarza. Pisarz przyswajał sobie pewne metody techniki pamiętni
karskiej. Traktował je jednak swobodnie, wiążąc z techniką współczes
nego romansu przygodowego. Stąd w Trylogii znajdują się biegunowe 
ujęcia: od uznania pamiętnikarskiej sytuacji za quasi-normę pod każdym 
względem — po swobodną jej trawestację lub wyzyskanie tylko jednego 
elementu. Sienkiewicz miał do czynienia z bogatym zasobem środków 
formalnych wykształconych przez pamiętnik: w obrębie stylu, charakte
rystyki postaci, konstrukcji scen, prowadzenia narracji, i tp .15; w struk
turze powieści ich obecność jest raz po raz widoczna i funkcjonalnie na
cechowana.

Zanim — w r. 1882 — rozpoczął Sienkiewicz pisanie Ogniem i m ie
czem, do formy powieści historycznej dochodził drogą licznych prób 
stylizatorskich i kompozycyjnych, których terenem były na ogół małe 
gatunki epickie. Eksperyment pisarski obejmował przede wszystkim 
narrację, a zwłaszcza jej odmianę eksponującą postać narratora. Uwagę 
Sienkiewicza absorbowała szczególnie konstrukcja „narratora jako po
staci fikcyjnej należącej do rzeczywistości przedstawionej” 16, widoczna 
np. w trzech opowiadaniach „małej trylogii”, a także w Przez stepy 
i Wspomnieniu z Maripozy. W dwóch wypadkach autor tworzy fikcyjny 
pamiętnik: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela i Niewola tatarska 
posiadają cechy wręcz imitacyjne. Drugi z przywoływanych tekstów, 
uznawany powszechnie za pierwszą zapowiedź Trylogii, wskazuje, iż 
pisarz nie tylko interesował się pamiętnikiem XVII-wiecznym, lecz rów
nież potrafił go naśladować 17. Świadczy to o praktycznym opanowaniu 
zasad strukturalnych tego gatunku. Późniejsze podjęcie pracy nad po
wieścią dowodzi z kolei, iż pisarz potrafił nie tylko wyzyskać artystycz
ne konwencje pamiętnika, lecz także przezwyciężyć je. W Trylogii zo
biektywizowana relacja narratora zastępuje subiektywną narrację Nie
woli tatarskiej. Nie znaczy to jednak, iż Sienkiewicz zaniechał tych spo
sobów kształtowania utworu historycznego, które wcześniej opanował — 
zmienił tylko metodę posługiwania się nimi, zmienił ich gradację. Pa
miętnik w Trylogii nie posiada pozycji dominującej, lecz współrzędną 
wobec innych, różnych gatunkowo, tekstów genetycznych 18.

15 Na temat artystycznych elementów parni ętnikarstwa zob. R y t e l ,  op. cit., 
zwłaszcza s. 61—158.

16 Termin M a r k i e w i c z a  (op. cit., s. 168).
17 We wczesnych próbach Sienkiewicza widać także wyraźne inspiracje gawędy 

szlacheckiej.
18 Odejście od koncepcji „pamiętnikarskiej” i podjęcie próby powieściowej do
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W swoim cyklu powieściowym wykorzystał Sienkiewicz, aczkolwiek 
w nieco innych funkcjach, obie odmiany staropolskiego pamiętnika: dia
riusz i pamiętnik „właściwy” 19. W owych odmianach pamiętnikarskich 
mogą być prezentowane różne sposoby widzenia świata, różna jest 
dokładność i szczegółowość jego opisu. Odmiany bliższe diariuszowi do
starczały fabule powieściowej podstawowego zrębu realiów, schematów 
zdarzeń (często ułożonych w ciągi przyczynowo-skutkowe), elementów 
opisów (głównie przedmiotowych ich składników) czy przytoczeń wy
powiedzi osób znanych historycznie. Takie funkcje wobec Trylogii speł
niły diariusze Bogusława Maskiewicza i Miaskowskiego, pamiętniki 
o mieszanym charakterze gatunkowym Jemiołowskiego i Łosia, Nova 
Gigantomachia Kordeckiego oraz kronikarskie K lim aktery  Kochowskiego. 
Natomiast pamiętniki o wyraźnie wyeksponowanych sylwetkach narra
torów, np. pióra Paska, Bogusława Radziwiłła czy Jana Stefana Wydżgi, 
dostarczyły powieściom Sienkiewicza elementów metody narracyjnej, 
przybliżyły sylwetkę człowieka tam tej epoki, jego mentalność i jego sto
sunek do rzeczywistości. Swoim wpływem ogarnął także ten rodzaj pa
miętnikarski technikę budowy epizodów, prezentację postaci oraz czę
ściowo formę dialogów. Wszystkie odmiany pamiętnikarskie oddziałały 
na kształt stylizacji .archaizacyjnej w Trylogii.

W Trylogii obok oczywistych związków „tożsamościowych” z elemen
tami szeregu pamiętników (głównie dzięki identyczności lub przyległości 
przedstawionych faktów, występujących w tym  samym „czasie histo
rycznym”) istnieją również związki pośrednie: przez podobieństwo sceny 
lub układu elementów kompozycji, konstrukcję postaci czy zwrot fra
zeologiczny. W niektórych wypadkach związki te są tak odległe, że 
o ich obecności mogłyby rozstrzygnąć jedynie dokładne badania nad ję
zykiem i kompozycją Trylogii oraz powieści historycznej w ogóle.

wodzi, iż Sienkiewicz zdawał sobie sprawę z ograniczonych możliwości (głównie 
ideowo-poznawczych) narracji „pierwszoosobowej”.

19 Posługując się definicjami sformułowanymi przez J. T r z y n a d l o w s k i e -  
g o (Struktura relacji pamiętnikarskiej.  W zbiorze: Księga pamiątkowa ku czci 
Stanisława Pigonia. Kraków 1961, s. 579) przyjmujemy, iż w d i a r i u s z u  „ma
teriał rejestrowany panuje nad piszącym [...], relacja jest wynikiem  widzenia współ
czesnego oraz poddania się podmiotu rejestrującego przedmiotowi rejestrowanemu. 
Komentarze i interpelacje subiektywne są zjawiskiem wtórnym. W diariuszu styli
styczna forma podawcza jest rejestrująca, ma charakter protokolarny P a-
m i ę t n i к natomiast to „spojrzenie w  przeszłość, zasadnicze panowanie nad ma
teriałem, redakcyjna zasada selekcji, wyeksplikowanie treści przedstawionych i nar
racyjna forma podawcza (...]. Pamiętnik operuje w  zasadzie metodą relacji retro
spektywnej [...]. W pamiętniku szczególną rolę odgrywa subiektywne widzenie 
świata przedstawionego”.
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Konwencje pamiętnikarskie w „Trylogii”

Stosunki wzajemne pomiędzy Trylogią i pamiętnikami kształtują 
się na różnych planach budowy tekstu powieściowego. W planie naj
szerszym dotyczą one kontaktu pomiędzy schematem konstrukcji pa
miętnika a budową powieści. W pamiętnikarstwie XVII-wiecznym, 
zwłaszcza w jego odmianie diariuszowej, schemat ten jest wyrazisty 
i obejmuje następujące elementy: dokładnie określoną ramę chronolo
giczną, stałą obecność daty rocznej, opis niezwykłości przyrodniczych 
(klimat, klęski żywiołowe, „znaki na niebie i na ziemi”), skrótową re
lację ze zdarzeń według autora najważniejszych i przytoczenie o nich 
najbardziej charakterystycznych opinii. W schemacie mieści się także 
próba interpretacji wypadków i zjawisk, swoisty komentarz uogólnia
jący i — nierzadko — moralizatorski. Analiza przyswojonego schematu 
wykazuje częste opuszczenia i inwersje wymienionych elementów, które 
jednakże stanowią ważki czynnik strukturalny w budowie Trylogii. Już 
na początku Ogniem i mieczem  pisarz zbiera i syntetyzuje podstawowe 
elementy tego schematu, lecz zmienia formułę narracyjną na „zobiekty
wizowaną” i trzecioosobową, wprowadzając przy tym — w mowie zależ
nej — stypizowany sąd zbiorowości „współczesnych kronikarzy”:

Rok 1647 był to dziwny rok, w  którym rozmaite znaki na niebie i ziemi 
zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.

Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w  niesłychanej 
ilości wyroiła się z Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było prze
powiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, 
a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też 
nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w  obłokach, odprawiano więc posty i dawa
no jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi 
rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamię
tali podobnej. [D 7, 1 ]20

Nieomal każdy z występujących w tym fragmencie motywów może 
zostać poświadczony jakimś pamiętnikiem (np. motyw szarańczy — 
u Joachima Jerlicza, „znaków” — u Albrechta Radziwiłła21). Mimo to 
owa syntetyczna budowa wstępu w konwencji diariuszowej posiada 
funkcje poznawcze rozleglejsze niż bezpośrednia rejestracja wyobrażeń

20 W ten sposób oznaczamy odwołania do Trylogii  w  wyd.: H. S i e n k i e w i c z ,  
Dziełia. T. 7—19. Warszawa 1948—1949 (t. 7—10: Ogniem i mieczem-, t. 11—16: Potop-, 
t.17—19: Pan Wołodyjowski). Liczby wskazują kolejno tom i stronę. Wszystkie 
podkreślenia T. B.

21 Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. Z rękopismu w ydał K. W. W ó j 
c i c k i .  T. 1. Warszawa 1853, s. 48. — Pamiętniki Albrychta Stanisława ks. Radzi
wiłła, Kanclerza  W. Litewskiego. Wydane z rękopismu przez E. R a c z y ń s k i e g o .  
T. 2. Poznań 1839, s. 284: „Tego miesiąca [luty] widziany był w  Warszawie straszny 
kometa: strzała krwawa i krzyż [...]”.

8 — P a m ię tn ik  L i te r a c k i  1966, z. 3
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XVII-wiecznych kronikarzy. Mieści się w nim również podstawowa dla 
powieści propozycja odczytania tekstu przez czytelnika. Odwołując się 
do źródeł (wzmianka o „współczesnych kronikarzach” sytuuje tekst na 
tle określonej w ten sposób tradycji), uwypuklając genezę pojęć i są
dów w nich zawartych, autor stwarza dystans narracyjny za pomocą 
mowy zależnej i jak gdyby zrzeka się pełnej „odpowiedzialności” za 
sens przedstawionej ogólnej sytuacji. Sienkiewicz równocześnie przyj
muje i oddala XVII-wieczny punkt widzenia.

Stosując ten schemat diariusza-kroniki na początku utworu, czyli 
w części kompozycyjnie nacechowanej, wyznacza pisarz wysoką rangę 
sądom ówczesnym, a sposobem przytoczenia określa koloryt historyczny 
fabuły 22.

W nieco innym kontekście i funkcji pojawiają się schematy diariu
szowe w Potopie. Początek powieści ma bowiem charakter „kroniki ro
dzinnej”, utrzym anej częściowo w konwencji panegirycznej: „Był na 
Żmudzi ród możny Billewiczów o d  M e n d o g a  s i ę  w y w o d z ą c y  
[...]” (D 11, 1). W Ogniem i mieczem  fragment paralelny stanowi historia 
rodowa Kurcewiczów, pojawiająca się jednakże w dalszej, nie początko
wej, części utworu. W Potopie natomiast — dzięki wyeksponowanemu 
miejscu owej „kroniki rodzinnej” — uzyskał Sienkiewicz przewagę per
spektywy jednostkowej nad społeczną i dziejową, a w konsekwencji roz
począł tekst utworu rozwinięciem wątku romansowego. Dopiero po stu 
blisko stronicach wkracza do powieści „wielka” histpria, zasygnalizo
wana syntetycznym opisem zimy, której nadzwyczajna ostrość zapo
wiada nieszczęścia i klęski. Po dalszych kilkudziesięciu stronach to u ję
cie diariuszowe wzbogaca się o nowe pierwiastki w opisie wiosny 1655 ro
ku. Zjawiska klimatyczne, „znaki złej wróżby”, „złowrogie wieści”, 
relacjonowane na prawach communis opinio, różne poglądy oraz tłum a
czenia ówczesnej sytuacji — znów pojawiają się jako podstawowe ele
menty schematu. Od niego właściwie biorą początek polityczne wątki 
Potopu związane z najazdem szwedzkim. Po owym diariuszowym wpro
wadzeniu następuje obszerny epizod zakończony kapitulacją Wielko
polski pod Ujściem. Wydaje się, że odmienne niż w Ogniem i mieczem  
umiejscowienie tego schematu w Potopie wynikało z różnego traktowa
nia obu części: pierwszej raczej w kategoriach epopei i „historii prze
mienionej w powieść” 23, drugiej już tylko w kategoriach powieści. Pisał 
Tarnowski:

22 Schemat podobny wprowadza również ówczesna epopeja Wojna domowa  
S. T w a r d o‘w  s к i e g o, której początek jest jednym z elementów genetycznych 
Ogniem i mieczem.

23 J. K l e i n e r ,  Artyzm Sienkiewicza.  W zbiorze: Trylogia Henryka Sienkie
wicza. Studia, szkice, polemiki. Wyboru dokonał i opracował T. J o d e ł k a .  War
szawa 1962, s. 360.
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Niebezpieczne zbliżenie [Potopu] z Ogniem i mieczem  przeszkadzało nam 
od pierwszej chwili; przypominało ową pierwszą wiosnę roku 1648 i Chmiel
nickiego [...], ów pierwszy akord wspaniałej złowrogiej uwertury; i było nam 
jakoś nieswojo i ciasno w  czeladnej izbie szlacheckiego dworu na Żmudzi, 
wśród wrzecion, kądzieli i spokojnych pieśni. Testament świętej pamięci He- 
rakliusza Billewicza? co mnie do Billewicza i jego testamentu? [...]24

Konwencje pamiętnikarskie widoczne są również w innej, skrupu
latnie przestrzeganej cesze Trylogii. Pisarz dobitnie akcentuje funkcję 
daty. Rama chronologiczna jest wyrazista zwłaszcza w obu wcześniej
szych powieściach cyklu. Formalnym sygnałem tej konwencji było 
umieszczanie w tekście początkowych dat akcji, przypadających z reguły 
na przełomie lat. Wyraziście rysują się także przejścia pomiędzy latami, 
zaznaczone ogólnym ich opisem i komentarzem. Fabułę Ogniem i m ie
czem można by było sygnować — podobnie jak pamiętnik — dwiema 
datami: 1648 i 1649, oraz uzupełnić rokiem beresteckiego epilogu. Po
dobnie akcja Potopu mieści się zasadniczo w latach 1655 i 1656, cho
ciaż niektóre zdarzenia początkowe i końcowe wykraczają nieco poza 
te daty. Luźniejszą pod tym względem budowę posiada Pan Wołody
jowski, genetycznie najmniej związany z pamiętnikarstwem. W obu 
wcześniejszych częściach Trylogii ogólny schemat diariusza-kroniki 
wspiera się dodatkowo na przestrzeganym ściśle przez autora chronolo
gicznym układzie zdarzeń fabularnych, bez „wycieczek” w przeszłość 
i przyszłość, oraz na unikaniu eliptycznej i inwersyjnej konstrukcji pod
stawowych wątków powieściowych (inwersje czasowe dotyczą w zasa
dzie tylko wątków równoległych).

Pamiętniki jako teksty o charakterze genetycznym dostarczały po
wieściom Sienkiewicza z jednej strony zespołu informacji o ludziach 
i zdarzeniach, z drugiej — kształtowały formę literacką Trylogii, zwłasz
cza w planie kompozycyjnym i stylistycznym. Ścisły związek obu tych 
funkcji, informacyjnej i artystycznej, sprawia, że aktywne poznawczo 
elementy pamiętnika są zarazem aktywne artystycznie. Technikę opero
wania formalnymi cechami pamiętnika doprowadził Sienkiewicz do per
fekcji. Wprawdzie pamiętnik jako źródło wiedzy o epoce wcześniej już 
służył powieści historycznej, jednakże dopiero autor Trylogii w pełni 
wyzyskał jego walory stylistyczne i kompozycyjne. Dawna powieść hi
storyczna nierzadko przyswajała pamiętnikarski epizod dosłownie, po 
prostu włączając go w swój obręb. Dla Sienkiewicza natomiast pa
miętnik jest tekstem genetycznym w szerokim znaczeniu: fakty to nie 
tylko wskazówka historyczna — nabierają wagi zasady ich wewnętrz
nych pamiętnikarskich związków, motywacji i konstrukcji oraz formuły

24 S. T a r n o w s k i ,  [O „Potopie” z uczuciem zawodu]. Cyt. za: Trylogia Hen
ryka Sienkiewicza, s. 210.
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językowo-stylistyczne. Pisarz operuje więc faktami tak, aby współgrały 
z układem elementów fikcyjnych, co wielokrotnie zmusza go do modyfi
kacji koniecznych z punktu widzenia fabuły. Funkcję artystyczną po
siada przy tym stopień i rodzaj integracji faktów pamiętnikarskich 
i faktów fikcyjnych oraz sposób postępowania rekonstrukcyjnego w ob
rębie powieści.

Trylogia wiązała się w sposób wyrazisty z tymi pamiętnikami, któ
rych obszerne epizody historyczne zostały przyswojone przez pisarza 
fabule powieściowej: poselstwo wojewody Kisiela do Chmielnickiego 
(Miaskowski), oblężenie Zbaraża (Kochowski), oblężenie Jasnej Góry 
(Kordecki), działania dywizji Czarnieckiego wiosną 1656 (Kochowski, 
Jemiołowski), oblężenie Kamieńca (Makowiecki)25. Tworząc te epizody 
Sienkiewicz korzystał bądź z całych pamiętników (Miaskowski, Kor
decki, Makowiecki), bądź z ich obszernych fragmentów (Kochowski, Je 
miołowski). Poza podstawowym związkiem tematycznym tekst Trylogii 
łączy z wymienionymi pamiętnikami szereg podobieństw strukturalnych: 
chronologia faktów, motywacje, sposób ich relacjonowania, prezentacja 
postaci występujących w danym fragmencie, charakterystyczne formy 
językowe i stylistyczne. Dokładność odwzorowania tekstów genetycz
nych badał Kijas, wskazując, iż w tych fragmentach Trylogii tendencja 
odtwórcza zdecydowanie wysuwa się na plan pierwszy. Nie bez znacze
nia jest zarazem wybór epizodów — stanowią je bowiem trzy oblężenia, 
centralne dla powieściowych fabuł: Zbaraż — Częstochowa — Kamie
niec. Porównanie tych odcinków fabuły powieściowej z genetycznymi 
wobec niej fragmentami pamiętników ukazuje zarazem Sienkiewiczow
skie sposoby łączenia zdarzeń i realiów pamiętnikarskich z fikcyjnymi. 
Związek ów opiera się zasadniczo na postaciach pierwszoplanowych. 
W poselstwie Kisiela bierze udział Skrzetuski, w oblężonym Zbarażu 
bronią się wszyscy bohaterowie Ogniem i mieczem, w Częstochowie — 
Kmicic, a w Kamieńcu — Wołodyjowski. W tych istotnych fabularnie 
epizodach element przygodowo-romansowy schodzi na dalszy plan, dzia
łania postaci określa historia. Nici łączące czyny m ilitarne z życiem 
prywatnym nie zostają jednak zerwane: Skrzetuski uczestniczy w posel
stwie Kisiela przypadkowo, w czasie poszukiwania Heleny, dla Kmi
cica udział w obronie Jasnej Góry jest aktem ekspiacji. Przyczyny te

25 Diariusz drogi do wojska zaporoskiego [...] napisany przez p. podkomorzego 
lwowskiego Miaskowskiego. W: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszczę. 
[...]. Przez J. U. N i e m c e w i c z a .  T. 4. Warszawa 1822, s. 352. — Historia pano
wania Jana Kazimierza z „Klimak.terów,> Wespazjana Kochowskiego przełożona. 
Wydał E. R a c z y ń s k i .  T. 1—2. Poznań 1859. — Pamiętnik oblężenia Częstochowy 
1655 r. przez ks. Augustyna Kordeckiego. T. 1—2. Paryż [1867]. — Pamiętniki Miko
łaja Jemiołowskiego. [Wydał А. В i e 1 o w  s к i]. Lwów 1850. — S. M a k o w i e c k i ,  
Relacja o upadku Kamieńca.  „Przegląd Powszechny” 1886, t. 9— 10.
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wszakże nie kształtują literackiego obrazu, stanowią motywację poja
wienia się postaci, a nie główny problem oceny. Co więcej, bohater po
wieściowy „wtapia się” niejako w tło i w wypadkach uczestniczy wspól
nie z wieloma epizodycznymi postaciami. Jego wysunięcie się na plan 
pierwszy wiąże się zwykle w owych fragmentach z czynem żołnierskim, 
radą czy pomysłem, wartościowym z punktu widzenia wodzów lub ry 
cerskiej zbiorowości. Nieprzypadkowo los postaci fikcyjnych jest 
w owych partiach tekstu powieściowego historycznie zweryfikowany. 
Dla Skrzetuskiego Zbaraż, a dla Wołodyjowskiego Kamieniec to jedyne 
poświadczone pamiętnikarsko wydarzenia ich biografii. Stanowią one 
zarazem najbardziej ważki motyw heroizacji tych postaci. Jedynie Kmi
cic nie był rzeczywistym bohaterem obrony Jasnej Góry — autor po
wieści wyposażył go niektórymi spośród czynów przypisanych przez 
Kordeckiego w Nova Gigantomachia Piotrowi Czarnieckiemu i Zamoy
skiemu. W omówionych wyżej wypadkach pamiętniki spełniły rolę pod
wójną, tworząc uwiarygodnione tło historyczne oraz poświadczając hi
storycznie istotny epizod z życia powieściowej postaci.

Obok pamiętników adekwatnych tematycznie z określonym odcin
kiem fabularnym — poważną rolę w ukształtowaniu powieści odegrały 
pamiętniki odnoszące się do rozleglejszych partii tekstu i ujawniające 
się w nim w różnych „stanach skupienia”. Motywy przejęte z pamiętni
ka w niektórych sytuacjach powieściowych tworzą większe zespoły, 
w innych stanowią jedynie drobny, pojedynczy element bądź zalążek 
sceny. Bardzo charakterystycznym przykładem adaptacji jest tom 1 
Ogniem i mieczem , w całości oparty na Diariuszu Bogusława Maskiewi- 
cza26. Przyswojenie fabule powieściowej faktów postaci i zdarzeń ze 
szczupłego objętościowo diariusza wymagało zabiegów i selektywnych, 
i wzbogacających. Regulatorem była nie tylko ważność i szczegółowość 
elementów pamiętnikarskich, lecz także — i przede wszystkim — „po
trzeby” tekstu powieściowego. Pisarz wybierał na ogół motywy o po
tencjalnej wartości beletrystycznej. Są to bardziej szczegółowe i cha
rakterystyczne opisy (Kudaku, porohów Dniepru), ważne i dramatyczne 
zdarzenia z życia postaci (sprawa o Hadziacz pomiędzy Wiśniowieckim 
a Koniecpolskim), sekwencje zdarzeń — zwłaszcza batalistyczne — jak 
np. bitwy pod Połonnem i Konstantynowem czy marsz wojsk księcia 
Jarem y z Zadnieprza, wreszcie drobne realia związane z życiem i oby
czajem książęcego otoczenia. Niewielkie, kronikarskie notatki stawały 
się dla autora powieści impulsem do tworzenia scen rozbudowanych 
i wzbogaconych o nowe motywy. Tak np. z notatek Maskiewicza o po

26 Dyjąryjusz Bogusława Maskiewicza.  W: Zbiór pamiętników historycznych 
o dawnej Polszczę. Wydanie nowe. T. 5. Lipsk 1840.
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chodzie księcia Wiśniowieckiego z Zadnieprza powstał obszerny epizod 
powieściowy. Niektóre wzmianki znalazły się w fabule Ogniem i m ie
czem  w kształcie zasadniczo nie zmienionym, natomiast otrzymały nowe 
lub dodatkowe motywacje fikcyjne, wynikające z koncepcji fabularnych. 
Śmierć porucznika Zakrzewskiego — to zarazem awans Skrzetuskiego 
i Podbipięty, ślub panny Leńskiej z fraucymeru księżny Gryzeldy jest 
kolejnym zawodem miłosnym pana Wołodyjowskiego. Realiów tego ro
dzaju jest sporo i one w dużym stopniu wskazują na typ zależności po
między tekstami: fakt pamiętnikarski staje się przyczyną lub skutkiem 
całego łańcucha zdarzeń powieściowych albo podstawą epizodu. Istnieje 
więc swoista aktywność zdarzeń i realiów źródłowych, jak gdyby uru
chamiających całe zespoły motywów powieści.

Obok konkretnych pamiętników, dominujących w danym fragmencie 
powieści, pojawiają się w niej także ujęcia kontaminacyjne, polegające 
na zsyntetyzowaniu w jedną fazę sytuacyjną szeregu motywów pocho
dzących z kilku źródeł. Nie muszą to być źródła jednorodne. Oblężenie 
Zbaraża np. wsparł Sienkiewicz na skomplikowanym układzie genetycz
nym: dziejopisarskich Szkicach historycznych Ludwika Kubali, wierszo
wanej epopei Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Wojna domowa oraz 
przywołanych już wcześniej Klimakterach. Działania dywizji Czarniec
kiego zimą i wiosną 1656 zostały w powieści przedstawione na zasadzie 
wyboru i połączenia faktów z dwóch pamiętników: Kochowskiego i Je- 
miołowskiego. Kapitulacja pod Ujściem to przede wszystkim tekst na
ukowy Jarochowskiego27, lecz również — K lim aktery . Wiadomości ze 
źródeł podstawowych często bywały uzupełniane realiami czy zdarze
niami z innych tekstów, głównie w celu wzbogacenia i urozmaicania tła. 
Metoda kontaminacji, ze względu na swój selektywny i hierarchizujący 
charakter, ma w Trylogii istotne funkcje ideowo-artystyczne. Wskazuje 
ona pośrednio teksty genetyczne bliższe autorowi także ze względu na 
sposób zinterpretowania rzeczywistości. Wybitną rolę Klimakterów  Ko
chowskiego określa m. in. ich dominujący charakter w wielu takich 
skontaminowanych związkach i wyzyskanie opinii pamiętnikarza. Zna
czenia nabiera więc nie tylko sens poznawczy wyboru, lecz i jego cel 
ideowy oraz sposób kontaminowania jako problem kompozycyjny (kolej
ność, forma uzasadnienia związków, przejścia między motywami o róż
nym pochodzeniu).

Na ogół Sienkiewicz przestrzegał zasady dominowania o k r e ś l o 
n e g o  źródła — w tym wypadku pamiętnika — w o k r e ś l o n y m  
odcinku tekstu. Można więc, bez obawy popełnienia poważniejszego błę-

27 K. J a r o c h o w s k i ,  Wielkopolska w  czasie pierwszej wojny szwedzkiej  
od 1655 do 1657. Poznań 1864.
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du, sygnować fragm enty powieści nazwiskami pamiętnikarzy. Sienkie
wicz jednakże — jak wspomniano — nie poprzestawał na prostym 
włączaniu źródeł: dokonywał szeregu zabiegów integrujących, poddawał 
m ateriał nadrzędnym literackim konstrukcjom całościowym, włączał 
w obręb wątków zarówno politycznych jak i romansowo-przygodowych, 
wzbogacał elementami fikcyjnymi.

Konstrukcja poszczególnych sytuacji

Budowa niewielkich faz zdarzeniowych, posiadających często epizo
dyczny charakter, przyswajanie fabule powieściowej różnego rodzaju 
realiów, znanych powiedzeń i znamiennych zwrotów w wysokim stopniu 
wiążą Trylogię z XVII-wiecznym pamiętnikarstwem. Zdarzeniowość bo
wiem jest podstawową cechą ówczesnych pamiętników 28. Budując swą 
powieść na kanwie romansu sensacyjnego Sienkiewicz przywiązywał 
wielką wagę do konstrukcji zdarzenia. Ponieważ zarazem tworzył T ry
logię jako cykl powieści wieloplanowych, musiał posłużyć się sytuacja
mi epizodycznymi, luźno związanymi z wątkami głównymi, aby uzyskać 
sugestię owej wieloplanowości, w której rozwijają się obok siebie kwe
stie historyczne i „prywatne”. Pod tym względem pamiętniki okazały się 
niewątpliwą pomocą, gdyż dostarczały „gotowego” materiału, a dla Sien
kiewicza miały poza tym  wartość relacji „naocznego świadka”.

Przy posługiwaniu się źródłem pamiętnikarskim pisarz dość często — 
zwłaszcza w pierwszej części Trylogii — sygnalizował jego obecność. 
Najprostszy i zresztą najbardziej konwencjonalny sposób to wprowadze
nie przypisu w funkcji quasi-naukowej:

Sposób obradowania na Siczy opisany jest w diariuszu Eryka Lassoty, 
posła cesarskiego na Zaporoże w r. 1594. [D 7, 151]

Źródła rusińskie, np. Samoił Weliczko podaje liczbę wojsk koronnych na 
22 000. Cyfra ta oczywiście fałszywa. [D 7, 175]

Zacytowane ułamki w yjęte są ze współczesnej pieśni zapisanej w Latopiscu, 
czyli kroniczce Joachima Jerlicza. Wydawca przypuszcza, że pieśń ułożył sam 
Jerlicz, ale niczym przypuszczenia nie popiera. Chociaż z drugiej strony polo- 
nizmy, których się autor pieśni dopuścił, wskazują jego narodowość. [D 8, 177]

Zwraca uwagę nie tylko wprowadzenie przypisu, lecz również jego 
krytyczno-polemiczny charakter. Ujawnia się w ten sposób wstępna 
faza pracy nad powieścią, faza analizy m ateriału historycznego. Zawarte 
w przypisach oceny pojawiają się co najmniej w dwóch funkcjach: jako 
zaakcentowanie dużego dystansu narracyjnego oraz jako dodatkowe

28 Zob. R y t e l ,  op. cit., s. 62: „Pamiętniki staropolskie to relacje przede wszyst
kim o zdarzeniach”.
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objaśnienie przedstawionej w tekście głównym sytuacji. Ze sposobu tego 
— pod niewątpliwym wpływem teorii, iż powieść historyczna uzupełniać 
ma dziejopisarstwo29 — korzystali także wcześniejsi powieściopisarze. 
W Potopie jednak zaniechał Sienkiewicz tej metody, uznawszy zapewne 
jej charakter za nieliteracki, właściwy innemu, naukowemu postępo
waniu.

Doskonalszym i artystycznie głębiej umotywowanym zabiegiem sy
gnalizującym obecność pamiętnika jest kreowanie pamiętnikarza na 
postać powieściową, która występuje w tekście we właściwej sobie funk
cji. Tak przede wszystkim został zaprezentowany Maskiewicz:

Pan Bogusław Maskiewicz, żołnierz dobry, choć młody, a zarazem czło
w iek uczony, który tę wyprawę również, jak i inne pochody książęce, opi
sał [...]. [D 7, 79]

Przy okazji pochodu Wiśniowieckiego z Zadnieprza nieomieszkał 
Sienkiewicz nazwać Maskiewicza „Ksenofontem pochodu” (D7, 122).

Podobna rola przypada Miaskowskiemu, autorowi diariusza posel
stwa wojewody bracławskiego Kisiela. Na funkcję sprawozdawcy wska
zują niektóre wypowiedzi włożone w usta Miaskowskiego i przytoczone 
w powieści. Są one zarazem dokładnym odwzorowaniem sądu umiesz
czonego w diariuszu: „ale była to — wedle słów podkomorzego lwow
skiego — surdo tyranno fabuła dicta” (D9, 226) 30.

Nieco inaczej wprowadzony został do fabuły Ogniem i mieczem  Jo
achim Jerlicz. Nie jest on w powieści autorem Latopisca (jest nim tylko 
w przytoczonym przypisie), lecz epizodyczną postacią — fałszywym in
formatorem o śmierci Heleny w Kijowie. Natomiast ton jego pamiętnika 
pozwolił później Zagłobie mówić o nim jako o „śledzienniku”.

Odmiennie w Potopie, gdzie ilość tego typu sygnałów wyraźnie ma
leje. Autorzy pamiętników zajmujących poważne miejsce w fabule po
wieściowej: Bogusław Radziwiłł, Augustyn Kordecki, Jan  Stefan Wydż- 
ga, nie występują wcale w funkcji pamiętnikarzy. Jedynie książę 
Bogusław czyni jak gdyby mimochodem wzmiankę:

i jeśli tej przygody [tj. porwania go przez Kmicica] w  diariuszu nie zapi
szę [...], to tylko dlatego, że mi wstyd [...]. [D 13, 119—120]

Posługiwał się również Sienkiewicz sygnałem znacznie trudniejszym 
do rozszyfrowania: anonimowym cytatem, który jednocześnie stanowi 
charakterystyczny zwrot. W relacji narracyjnej z działań wojennych na

29 Zob. S i e n k i e w i c z ,  O powieści historycznej, s. 113: „powieść historyczna 
nie tylko nie potrzebuje być poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej 
objaśnieniem i dopełnieniem”.

30 W M i a s k o w s k i e g o  Diariuszu drogi do wojska zaporoskiego [...] cytat 
ten mieści się na s. 364.



„ T R Y L O G I A ”  A  P A M I Ę T N I K I  P O L S K I E  X V I I  W . 121

początku r. 1656 pojawia się nagle, umieszczone w cudzysłowie, zdanie: 
„nastąpiła klejowatość i niesposobność dróg błotnistych” (D 15, 35). 
Okazuje się ono lekko przestylizowanym zwrotem z Pamiętnika Jemio- 
łowskiego, współtworzącego schemat tej części fabuły: „nastąpiła za
czerń niesposobność klijowatych dróg błotnistych” 31.

Wreszcie, na prawach pośredniego „sygnału”, pojawiają się przenie
sione do powieści listy, dokumenty, pieśni, które pisarz znajdował w pa
miętnikach (np. z Jerlicza Pieśń o Panu z Potoka).

W opisie techniki komponowania pojedynczych sytuacji dostarczo
nych przez pamiętnik fabule powieściowej należy uwzględnić dwa za
sadnicze problemy: jednym z nich jest funkcja i miejsce przeniesionej 
sytuacji w jej kontekście macierzystym, drugim — forma jej zależności 
wewnątrz utworu. Sam proces przyswajania może przy tym posiadać 
różny stopień komplikacji. Zależy to przede wszystkim od elementów, 
które podlegają przeniesieniu. Pisarz bowiem ma do dyspozycji szereg 
ewentualności: może posłużyć się odwzorowaniem, modyfikacją albo 
rekonstrukcją, przejąć tylko ogólny schemat sytuacyjny lub odtworzyć 
go z wieloma szczegółami, zastosować formy podawcze istniejące w sy
tuacji pamiętnikarskiej, wreszcie sięgnąć po konstrukcję językowo-sty- 
listyczną źródła.

W technice przyswojeń Sienkiewicz nie stosował stałych i powtarzal
nych schematów. Mimo to jednak można typizować jego postępowanie. 
Metody pisarza dadzą się bowiem uszeregować według stopnia trans
pozycji, zasad usytuowania w kontekście, spełnianych funkcji i formy 
stylistycznej.

Najprostszym sposobem jest zatem przyswojenie sytuacji w kształcie 
zupełnie lub prawie identycznym, a więc przyswojenie podstawowych 
elementów świata pamiętników, zachowanie kolejności motywów, przy
bliżony sens ideowy sytuacji oraz istotne podobieństwa w kształcie języ
kowym. Ów typ związku: pamiętnik—powieść, pojawia się najczęściej 
przy motywach o doniosłej randze historycznej lub przy wybitnych 
postaciach. Dlatego najwięcej tego rodzaju sytuacji wiąże się z teksta
mi Miaskowskiego, Kochowskiego i Kordeckiego.

Literacko ciekawsze są te wszystkie wypadki, w których identycz
ność sytuacji została w jakiś sposób zamącona. Pisarz, zachowując część 
elementów w formie niezmienionej, inne przekształca, wzbogaca nowy
mi szczegółami, nadaje im nową tonację uczuciową. Przede wszystkim 
zaś uzasadnia ich istnienie w powieściowym kontekście. Relacje zacho
dzące pomiędzy źródłem a powieścią w różnych planach jej budowy — 
najlepiej zilustruje fragm ent Diariusza Maskiewicza:

31 Pamiętniki Mikołaja Jemiołowskiego, s 83.
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Przenocowawszy książę w  obozie, nazajutrz jechał bajdakiem do Kodaku, 
wziąwszy z sobą kozacką swoją chorągiew [...]. Tam gubernator kodacki Gro
dzicki, honorofice książęcia przyjąwszy, traktował od wina węgierskiego, lubo 
to w  szczyrych polach i od włości daleko

Ostrożność wszelaka, mianowicie w  zamku, gdzie ustawnie ludu 600 bywało 
dobrego, którym Tatarowie przy ich obronie we stu i więcej tysięcy nic by 
nie mogli uczynić. Przed zachodem słońca hasło wybijano i bramę zamykano 
zawsze, skąd po zamknieniu bramy żadnego nie wypuszczano, i z zamku, i do 
zamku, by w  najsilniejszej potrzebie; a lud ten, który tam zostawał, ma się 
rozumieć ognisty wszystek, tylko gęsta straż. Wał też wysoki tak był, że ledwo 
budynku zamkowego wierzch widać było; a pana kapitana ta była powinność, 
aby każdy rok na łokieć wkoło usypał wału. Pod wałem przekop głęboki, 
a w  zamku samym chałupek z gliny ulepionych, maluchnych (że w  drugą ra
kiem leźć trzeba było), pełno było, w których różni rzemieślnicy mieszkali. 
Około wału więźniowie Tatarowie robili ustawnie. Rond gdy straż obchodziła 
w nocy (ba, i sam gubernator), nie przypuszczał do siebie żaden z tych, co 
na szylwachu stał, ale przyłożywszy się do muszkietu pytał go o hasło nie
mieckim trybem, któremu trza było odpowiadać, co za hasło. W Słobodce pod 
zamkiem domów było ze 60, w  których ludzie zachozi mieszkali, gruntów nie 
wyrabiając dla niebezpieczeństwa od ordy; i jeśli kto robił, to barzo niewiele 
i ostrożnie. Na rybach zaś barzo się mieli dobrze, zboże bajdakami od Kijowa 
i innych włości podwożono im. [...]

W pół mili od Kodaku stała wieża wysoka, która na ośną mil wkoło w i
działa. Na tej wieży ustawiczna straż bywała: ludu ognistego 100 i konnych 
10. Na której postrzegłszy straż z daleka lud jaki, a nie mogąc zrozumieć, co 
za lud, zaraz konnego albo dwóch o dwu koni wysyłają na podjazd dla 
jeżyka 32.

Przytoczony fragment posiada wszelkie cechy relacji diariuszowej. 
Ma formę protokolarnego zapisu, w którym  autor zbiera różne infor
macje o twierdzy kodackiej. W kolejności realiów nie widać znamion 
celowej konstrukcji, natomiast ujawnia się w tekście tendencja do jak 
najliczniejszego ich gromadzenia.

Wykorzystując wszystkie nieomal szczegóły opisu diariuszowego 
Sienkiewicz dokonał zarazem dwóch zasadniczych zmian konstrukcyj
nych: schematyczną, perspektywiczną relację pamiętnikarza nasycił ele
mentami indywidualnymi oraz potraktował opis jako tło określonego 
epizodu. Zmienił również sytuację wyjściową — to nie wizyta księcia, 
lecz pobyt Skrzetuskiego umożliwia opis twierdzy. Jednakże i owa 
wizyta księcia zostaje przywołana we wzmiance narracyjnej: „Grodzicki, 
który świeżo miał w pamięci wizytę książęcą, sam na jego [tj. Skrze
tuskiego] spotkanie wyszedł” (D 7, 128). Postępowanie Sienkiewicza jest 
przy tym jak gdyby procesem beletrystycznej reinterpretacji źródła.

32 Pamiętniki Bogusława Kazimierza Maskiewicza. W: Pamiętniki Samuela 
i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów. (Wiek XVII). Opracował, wstępem i przy
pisami opatrzył A. S a j k o w s k i .  Redakcja i słowo wstępne W. C z a p l i ń s k i .  
Wrocław 1961, s. 232—233.



„ T R Y L O G I A ”  A  P A M I Ę T N I K I  P O L S K I E  X V I I  W . 123

Budując na kanwie relacji Maskiewiczowskiej, pisarz traktował ją dosyć 
dowolnie. Zmieniał np. porządek motywów — opis Słobódki przesunął 
na początek epizodu. Zróżnicował ich formę podawczą, częściowo 
umieszczając je w opowiadaniu i opisie narracyjnym, częściowo wyzy
skując w dialogu pomiędzy Grodzickim a Skrzetuskim. Fakty z diariu
sza zostały wtopione w układ fikcyjnych zdarzeń: Kudak jest etapem 
podróży Skrzetuskiego na Sicz oraz, co istotne, przedmiotem jego wiel
kiego zainteresowania 33. Stąd nasycenie narracji i dialogu informacjami 
o znaczeniu nie tylko zewnętrznym — wobec czytelnika, lecz również 
wewnętrznym — wobec fikcyjnego bohatera:

To rzekłszy Grodzicki wyprowadził z izby namiestnika, by mu zamek i jego 
porządki pokazać. Wszędy panował wzorowy ład i karność. Straże dniem i no
cą gęsto czuwały na wałach, które jeńcy tatarscy musieli bez przestanku 
wzmacniać i poprawiać.

— Co rok na łokieć wyżej wału sypię — rzekł pan Grodzicki — toteż tak 
już urósł, że gdybym miał prochów dostatek, i we sto tysięcy nic by mi nie 
zrobili [...]. [D 7, 131]

Jak wskazuje zestawienie tekstów, fikcyjność sytuacji powieściowej 
została uprawdopodobniona realiami przejętymi z pamiętnika i, co waż
niejsze, uaktywnionymi beletrystycznie. Fakty i zdarzenia diariusza sta
ły się elementem doświadczeń, działań i wypowiedzi postaci.

Na bezpośredniość związku wskazuje również kształt językowy obu 
tekstów i ich wzajemny stosunek. Tendencję podstawową stanowi lite
racka transpozycja stylistycznego systemu diariusza. Pisarz przeniósł 
do powieści szereg wyrazów, zwrotów, a nawet zdań, jednakże stosował 
wobec nich własną „normę poprawnościową”, przede wszystkim likwi
dującą powtórzenia i prymitywizmy pamiętnika. Mimo to podobieństwa 
— zwłaszcza leksykalne — są nieraz uderzające:

Prócz tego o pół mili od zamku stała wieża wysoka, z której ośm mil woko
ło widać było, a w  niej stu żołnierzy, do których pan Grodzicki każdego dnia 
zaglądał. Ci, spostrzegłszy w  okolicy lud jaki, dawali natychmiast znać do 
zamku, a wówczas bito w  dzwony i cała załoga wnet stawała pod bronią. 
[D 7, 131]

Nierzadko fabuła Trylogii wykazuje sytuacje, w których motywy 
różnych tekstów źródłowych uległy kontaminacji. Konsekwencje tego 
zabiegu mogą być bardzo szerokie, zarówno w planie ideowym jak arty
stycznym. Dwa pamiętniki leżą u genezy opisu bitwy pod Gołębiem, 
a funkcje każdego z nich są do pewnego stopnia odmienne:

Na koniec dopadli go [tj. Czarnieckiego] pod Gołębiem, niedaleko ujścia 
Wieprza do Wisły. Niektóre chorągwie polskie stojące w  gotowości, rzuciwszy

33 „Pod wieczór zwiedzili jeszcze wieżę, gdyż Skrzetuski, pierwszy raz widząc 
tę zaginioną w  stepach fortecę, wszystkiego był ciekawy” (D 7, 132).
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się z impetem na nieprzyjaciela, rozniosły postrach i zamieszanie. Więc naprzód 
skoczył pan Wołodyjowski ze swoją laudańską chorągwią i wsparł królewicza 
duńskiego Waldemara; zaś pan Kawecki Samuel i młodszy Jan stoczyli z pa
górka pancerną chorągiew na najemnych Angielczyków Wikilsona — 
i w mgnieniu oka pożarli ich, jako szczupak pochłania klenia, zaś pan Malaw
ski zwarł się z księciem biponckim tak szczelnie, iż ludzie i konie pomieszali 
się ze sobą jako kurzawa, którą dwa wichry z przeciwnych stron przyniosą 
i jeden wir z niej uczynią. W mgnieniu oka zepchnięto Szwedów ku Wiśle, 
co widząc Duglas pośpieszył swoim z wyborową rajtarią na ratunek. Lecz roz
pędu i te nowe posiłki wytrzymać nie mogły, poczęli w ięc Szwedzi skakać na 
lód, padając trupem tak gęsto, że czernili się na śnieżnym polu jako litery na 
białej karcie. Legł królewicz Waldemar, legł Wikilson, a książę biponcki, oba- 
lon z koniem, nogę złamał — legli wszelako i obaj panowie Kaweccy, i pan 
Malawski, i Rudawski, i Rogowski, i Tymiński [...].

Tymczasem przyciągnął sam Karol Gustaw z główną siłą i armatami, 
a wówczas zmieniła się postać boju [...]. Więc pan Czarniecki kazał trąbić na 
odwrót, aby tamtych pułków, które pierwsze uderzyły, nie wygubić. Jedni 
poszli tedy za Wieprz, inni do Końskowoli, zostawując pole i sławę zwycięstwa  
Karolowi, gdyż tych zwłaszcza, którzy za Wieprz uchodzili, długo ścigały cho
rągwie Zbrożka i Kalińskiego, przy Szwedach jeszcze pozostające. [D 15, 4—5]

Na charakter kontaminacyjny fragmentu wskazują wyraźnie motywy 
stanowiące szkielet sytuacji. Z Kochowskiego wybrał Sienkiewicz fakt 
rozproszenia oddziału Duglasa we wstępnej fazie bitwy, kiedy Szwedzi, 
„nie mogąc wytrzymać Polaków, z brzeżystego Ponadwiśla pagórka szy
je łamali sobie i koniom, na lód padając [...]”, zmianę sytuacji „za na
dejściem samego króla z arm atam i” 34, wreszcie informację o stratach 
szwedzkich i polskich; Jemiołowski natomiast dostarczył wiadomości 
o uczestnictwie w walce chorągwi Szemberka, o pogoni żołnierzy z puł
ków Zbrożka i Kalińskiego za uciekającymi Polakami, o kierunkach 
odwrotu Czarnieckiego orąz dodatkowych wiadomości o poległych (Ro
gowski, Tym iński)35. Podstawowym źródłem były jednak Klim aktery  — 
wybór to znaczący ideowo, ponieważ Kochowski stonował charakter 
klęski i uwypuklił momenty przewagi oddziałów Czarnieckiego.

Przyjmując schemat z obu źródeł, wzbogacił go Sienkiewicz elemen
tami unaoczniającymi, wprowadził pierwiastek fikcji (działania chorągwi 
laudańskiej, przewagi Wołodyjowskiego) oraz przekształcił jego wygląd 
stylistyczny.

Ciekawe rezultaty interpretacyjne osiągnął pisarz przez wkompono
wanie do powieści „sporu o Hadziacz” pomiędzy Wiśniowieckim a Ko
niecpolskim. Spór ten przedstawiony jest ogólnie w pamiętniku Al
brechta Radziwiłła i szczegółowo w Diariuszu Maskiewicza. U Maskie-

34 Historia panowania Jana Kazimierza z „Klimakterów” Wespazjana Kochow
skiego, t. 1, s. 279.

35 Pamiętniki Mikołaja Jemiołowskiego, s. 81—82. Wiadomość o chorągwi Szem
berka wykorzystał Sienkiewicz w  opisie oblężenia Zamościa.
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wicza kulminację sceny stanowi przygotowanie przez księcia zamachu 
na senat:

Z wieczora przed sprawą książę Wiśniowiecki zebrał wszystkich sług, któ
rych było z nim, to jest wszystkiego ludu, blisko 4000. Zebrawszy tedy okrom 
piechoty i drobniejszego ludu, uczynił przedmowę prosząc, aby wszyscy przy 
nim stali i na jego początek patrzeli, a potem kończyli to, co on zacznie. Bo 
z tym  się deklarował, że jeśli przysięże, zaraz wstawszy chorążego szablą miał 
ciąć i wszystkich siec, którzy by się przy nim oponowali, by i króla samego. 
A w y — powiada — wszyscy co do jednego dworni słudzy i młódź, do senator
skiej izby wciśnijcie się a posiłkujcie mię 36.

Scena tak jednoznacznie określająca negatywne cechy — samowolę 
i zbrodnicze warcholstwo — księcia" Jarem y nie została przez pisarza 
pominięta, mimo iż dla pozytywnego wizerunku Wiśniowieckiego była 
szczególnie niewygodna. Co więcej, Sienkiewicz nie zrezygnował z niej 
mimo narzucającego się pretekstu, jakim był fakt wcześniejszego, przed 
akcją Ogniem i mieczem, powstania i zakończenia tej sprawy. Jednakże 
została ona w powieści przywołana trzykrotnie. Raz przygodnie, jako 
zwrot informujący: „chorąży Koniecpolski w a d z i ł  s i ę  wówczas
z księciem” (D 7, 19). Za drugim razem wyłoniły się już dokładne zarysy 
tej sytuacji, a także pierwiastek interpretacyjny: motyw winy Jaremy, 
będącej zarazem typową winą magnata: „Książę miał słuszność, gdyż 
n a w e t  i o n  s a m  nie był bez w iny” (D 8, 107). Narrator nie do
puszcza jednak, aby to wrażenie było zbyt silne, i w najbliższym kon
tekście umieszcza zdanie „usprawiedliwiające” księcia, nie bezpośrednio 
co prawda, lecz poprzez wysoką ocenę moralną charakteru Wiśniowiec- 
kiego:

Może w  tej chwili przypomniał sobie oną sprawę, bo się zamyślił [...], 
a może m yślał o losach tej Rzeczypospolitej, którą kochał ze wszystkich sił 
swej gorącej duszy, a dla której zdawała się zbliżać dies irae i calamitatis. 
[D 8, 107—108]

Po raz trzeci i ostatni „spór o Hadziacz” powraca w formie general
nego zarzutu, który przeciw księciu wysuwają „niechętne mu koła kanc
lerskie” podczas sporu o buławę w wojnie z Chmielnickim. Od tych 
opinii odgradza się narrator konstrukcją mowy zależnej:

Przypominano [...], jako to zuchwały kniaź przyjechał w  cztery tysiące 
ludzi do Warszawy i wszedłszy do senatu, gotów był rąbać wszystkich, samego 
króla nie wyłączając. [D 8, 239]

— oraz wprowadzeniem zaraz potem dłuższego wywodu w mowie nieza
leżnej, uformowanego jako typowa opinia tych kół, wywodu, którego pod
miot orzekający jest zwielokrotniony i anonimowy („mówiono”). Na-

36 Pamiętniki Bogusława Kazimierza Maskiewicza, s. 228—229. Zob. też Pa
miętniki Albrychta Stanisława ks. Radziwiłła, Kanclerza  W. Litewskiego, s. 247, 
263—264, 273—274.
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tomiast autorski punkt widzenia tworzy się na podstawie następstwa 
sytuacji; w bliskim sąsiedztwie przytoczonych negatywnych sądów 
o Wiśniowieckim umieścił Sienkiewicz słynną „rozmowę” księcia z Chry
stusem, która ostatecznie kreuje Jarem ę na męża opatrznościowego 
Rzeczypospolitej. „Spór o Hadziacz” w sposób charakterystyczny ukazu
je Sienkiewiczowską metodę interpretacji: wprowadzony ze wszystkimi 
nieomal szczegółami fragment źródła, poprzez wtopienie w różne kon
teksty powieściowe i kombinację różnych form podawczych, osiągnąć 
może nowy sens ogólny.

Obok różnych narracyjnych sposobów wyzyskania motywów pam ięt
nikarskich pisarz wprowadza je również w dialog i w dłuższe opowia- 
dania-relacje powieściowych postaci. Przekształcając podmiot wypo
wiedzi, osiąga zarazem inny stopień jej nasycenia emocjonalnego, inną 
zasadę selekcji, likwiduje dystans, osobie opowiadającej przydaje roz
mówcę bądź słuchacza, który może aktywnie wpływać na skróty i na
wiązania w obrębie wypowiedzi. Opis śmierci Rocha Kowalskiego, m ają
cy swe źródło genetyczne w Pamiętnikach Łosia 37, staje się jednym z waż
nych elementów relacji Wołodyjowskiego o bitwie warszawskiej (D 16, 
134— 137). Walorów emocjonalnych w obrębie powieści nabiera np. in
formacja Łosia, iż zabójcą Kowalskiego jest książę Bogusław. Słucha
czem Wołodyjowskiego jest bowiem Kmicic.

Tematem fikcyjnej rozmowy pomiędzy bohaterami Potopu, toczącej 
się w czasie oblężenia Tykocina, jest zdanie Pawła Sapiehy: „Odbieram 
ci ja wprawdzie listy od takich osób, o których się waszmościom ani 
śni, abym dostawszy go [tj. Janusza Radziwiłła] nie żywił [...]” — mówił 
wojewoda witebski (D 14, 112). Zdanie to stanie się później podstawą 
spekulacji Zagłoby, który odrzucając sugestię Wołodyjowskiego, iż może 
to sam król na Sapiehę nalegać, powie: „prędzej to królowa jejmość 
przeciw gardłu Radziwiłłowskiemu instancje wznosi [...]” (D 14, 114). 
Genetycznym oparciem przytoczonego dialogu jest wzmianka znajdująca 
się u Kochowskiego: „Królowa Ludwika obligowała Pawła Sapiehę przez 
list, aby go dostawszy nie żywił [...]” 38. Wzmiankę tę Sienkiewicz wy
raźnie beletryzuje: Sapieha nie ujawnia osoby nalegającej, i tym sa
mym tworzy się pewne napięcie dramatyczne; Zagłoba ponownie wy
kazuje swe zdolności „statysty”, domyślając się (trafnie!), o kogo chodzi, 
ale autor tego nie potwierdza. Plan fikcji i plan pam iętnikarski w przy
toczonej sytuacji nie tylko uzupełniają się, lecz także przenikają wza
jemnie.

37 Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej. Z rękopisu współczesnego 
wydane przez Ż. P[a u 1 e g о]. Kraków 1858, s. 19. Wzmianka również w  Pamięt
nikach Mikołaja Jemiolowskiego  (s. 103).

38 Historia panowania Jana Kazimierza z  „Klim akterów” Wespazjana Kochow
skiego, t. 1, s. 272.
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Kunsztowność w przyswojeniu źródła, przy pozostawieniu jego za
sadniczych funkcji oraz wprowadzeniu obszernych fragmentów na pra
wach cytatu, wykazuje np. mowa Marii Ludwiki w Potopie, zaczerpnięta 
z Pamiętnika Wydżgi. Kanclerz królowej pisał:

A do tego na tym się najgruntowniej sadziła królowa, co nie raz z ust jej 
słyszeli domowi, i zdała się rzecz mniej podobna, aby Bóg miał oraz zagubić 
tak wielkie królestwo, w  którym chwała jego święta starożytnej szczerości 
trybem trwa i pomnaża się, w  którym otwarty kandor żyje, w  którym o tak 
piekielnych bluźnierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy nieprzejednanych 
zawziętościach (jakich są pełne obce kroniki) rzadko słychać. Zaczem tej była 
wiary, że teraz tylko do krótkiego czasu ściągnęła Boska sprawiedliwość rózgę 
swoją na ukaranie, nie na zagubienie dziatek swoich, a zaś wkrótce potem 
utulić i pocieszyć ich miała ojcowska tegoż niebieskiego Pana dobroć, obracając 
vulnera in oscula, złe w  dobre, postrachy w  pociechy i triumfy 39.

Najbliższe pamiętnikowi powieściowe fragmenty tego przemówienia 
są właściwie przestylizowanym cytatem:

pytam, gdzie taki drugi naród, w  którym by chwała Boga starożytnej 
szczerości trybem trwała i pomnażała się coraz bardziej... Próżno patrzę, 
gdzie taki drugi naród, w  którym tak otwarty kandor żyje: gdzie państwo, 
w  którym by o tak piekielnych bluźnierstwach, subtelnych zbrodniach i nigdy 
nieprzejednanych zawziętościach, jakich pełne są obce kroniki, nikt nigdy nie 
słyszał... Niechże mi pokażą ludzie w  dziejach świata biegli inne królestwo, 
gdzie by wszyscy królowie własną spokojną śmiercią umierali. Nie masz tu 
nożów i trucizn, nie masz protektorów, jako u Angielczyków... [D 14, 30]

Schematyczny, zanotowany w mowie zależnej, wykład poglądów 
Marii Ludwiki — w Potopie stał się zindywidualizowanym elementem 
sytuacji powieściowej. Ujął to Sienkiewicz jako jednorazową wypowiedź 
w mowie niezależnej; wypełnił miejsca niedookreślone, wzbogacając 
szczegółowymi przykładami ogólny sąd o „bluźnierstwach”, „zbrodniach” 
i „zawziętościach”. Przemówienie jest zarazem centralnym motywem 
epizodu w Głogowej i pełni w nim funkcje dramatyzacyjne, wpływając 
na decyzję Jana Kazimierza o powrocie do kraju. Wyłożone ogólnie 
w tekście Wydżgi (aczkolwiek w retorycznym stylu) poglądy królowej 
— w powieści nabierają wagi argumentów doraźnych, konkretnych 
i skierowanych do obecnych dygnitarzy. Retoryka przemówienia jest 
więc inaczej umotywowana wewnętrznie niż, bardziej ornamentacyjna, 
retoryczność pamiętnikarza.

W technice beletryzowania faktów pamiętnikarskich poważne miejsce 
przypada ujęciom o charakterze mieszanym: sytuacja fikcyjna otrzy-

39 Jan Stefan Wydżga i jego pamiętnik spisany podczas wojny szwedzkiej od 
roku 1655 do 1660. Wydał K. W. W ó j c i c k i .  Warszawa 1852, s. 73—74. Podobny 
zarys poglądów królowej podaje Historia panowania Jana Kazimierza z „Klimakte-  
rów” Wespazjana Kochowskiego  (t. 1, s. 261).
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muje tło lub okoliczności zaczerpnięte ze źródła. W takim układzie 
dominującą rolę odgrywa wydarzenie fikcyjne. Kulminacyjne zdarze
nie romansowego wątku Potopu, pojedynek Kmicica z Bogusławem 
Radziwiłłem w czasie bitwy pod Prostkami, jest naturalnie wynikiem 
swobodnej inicjatywy pisarskiej. Natomiast zespół okoliczności towarzy
szących: ogólnie zarysowany plan bitwy, rezultat pojedynku i wydarze
nia, które nastąpiły po nim, są przejęte z Żywota  Bogusława Radziwiłła. 
Najwyraźniej w funkcji tła wystąpiły fakty pamiętnikarskie w opisie 
sytuacji tuż po starciu obu rywali. Uszczegółowiony i dzięki temu po
tencjalnie beletrystyczny fragment pamiętnika stał się wzorem frag
mentu powieści. W Żywocie czytamy:

mnie w  głowę bardzo ranionego, na ziemi już leżącego, chorąży, syn Tatarzyna 
Gazy-agi, grotem przy chorągwi swej bardzo długim i ostrym do ziemi przy- 
śpilić chciał, alem porwał w  czas ręką za grot, i tak Bóg dał, że się od drzewca ' 
urwawszy, w  ręku mnie został [...]40.

A w Potopie:
Książę omdlał, ale na krótką chwilę, i obudził się na szczęście swoje, 

gdyż tymczasem nadbiegł pierwszy Tatarzyn, Selim, syn Gazy-agi, chorąży 
z Kmicicowej watahy, a widząc broczącego we krwi nieprzyjaciela, postanowił 
przyszpilić go grotem od chorągwi do ziemi. Książę w  tej chwili strasznej 
znalazł jeszcze tyle sił, że grot ręką pochwycił, który słabo przytwierdzon, 
oderwał się od drzewca. [D 16, 163]

Tożsamość składników obu sytuacji jest uderzająca i w kolejności 
motywów, i w języku. Różnice spowodowała zmiana aspektu narracyj
nego i nasycenie tekstu powieściowego mocniejszymi elementami una
oczniającymi.

Podobną funkcję — syntezy fikcji i rzeczywistości — ma także cha
rakterystyczne przejmowanie cech i zdarzeń z życia postaci historycznej 
przez postać powieściową. I tak np. ekspedycja Kmicica z Tatarami na 
Prusy Elektorskie wzorowana jest na wzmiance w Pamiętnikach Jemio- 
łowskiego o ekspedycji W ojniłowicza41.

Dotychczas przedmiotem analiz były stosunki pomiędzy motywem 
genetycznym (pamiętnikarskim) a motywem powieściowym, które ukła
dały się na zasadzie bliskiego, indywidualnego podobieństwa tem aty
cznego, wspartego dodatkowo identycznością niektórych szczegółów, po
krewieństwem chronologii oraz podobieństwem funkcji owych motywów. 
Sytuacje takie stanowią poważną część przykładowego materiału T ry
logii, jednakże nie wyczerpują metod przyswajania tekstów pamiętni
karskich. Istotną rolę odgrywają również wydarzenia, opisy lub zwroty, 
dla których fakt źródłowy stanowił rodzaj modelu. W powieści istnieją

40 Żywot księcia Bogusława Radziwiłła przez niego samego napisany, s. 32.
41 Pamiętniki Mikołaja Jemioł\owskiego, s. 108.
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bowiem liczne motywy budowane na wzór pamiętnikarskich, lecz nie
jednokrotnie z zasadniczą zmianą ich funkcji, kompozycji, charakteru 
i czasu.

Podstawowym źródłem motywów „modelowych” są Pamiętniki Pa
ska, mimo że obejmują późniejszy okres niż Ogniem i mieczem  oraz 
Potop. Tam właśnie odkrywał Sienkiewicz najwięcej „surowca” bele
trystycznego dla swoich powieści. Julian Krzyżanowski w studium 
Pasek i Sienkiewicz ukazał, jak wiele autor Trylogii zawdzięczał pa- 
miętnikarzowi pod tym  względem. Od rozbudowanej, wielozdarzeniowej 
sytuacji, poprzez metody charakteryzowania postaci, aż po przyswojenie 
typowego zwrotu — rozciąga się wpływ Paska na Trylogię.

Znamienną cechą techniki wykorzystania modelowej sytuacji pa
m iętnikarskiej jest rozdzielenie jej różnych elementów pomiędzy kilka 
epizodów powieściowych. Czasem sytuacja taka stanowi zalążek jakiejś 
obszerniejszej sceny, kiedy indziej — w poważnej części jest na jej 
wzór ukształtowana. Na przykładzie zanalizowanej przez Krzyżanow
skiego „aw antury Paska z Mazepą” 42 widać wyraźnie, jak wielu epizo
dom powieści mogła dać przyczynę taka pamiętnikarska notatka. Oto 
one: konflikt Charłamp—Wołodyjowski; „drobne refleksy pojednania” 
Kmicic—Tyzenhauz i Kmicic—Wołodyjowski. Także przytoczone przez 
Paska (w kontekście „aw antury z Mazepą”) zdania królewskie: „A król 
go [tj. pazia] też zaraz w gębę: »Nie praw lada czego, kiedy cię nie 
pytają«”, i niżej: „Nie powiadaj plotek, kiedy ja wesół”, podbudowały 
tymi charakterystycznymi wzorami zachowania Jana Kazimierza dwie 
sceny Potopu. Co interesujące, w jednym wypadku króla zastępuje Sa
pieha: „Wojewoda pazia w ucho: »Będziesz mi tu lazł!«” (D 15, 146), 
w drugim zaś słowa królewskie przytacza Wołodyjowski: „Wtem wszedł 
pokojowiec z listem, na którego król zaraz się obruszył: »Idź do kata, 
rzecze, może zła nowina, nie psuj nam uciechy!«” (D 14, 181).

Podobne funkcje w fabule Trylogii pełnią również inne epizody pa
miętnika, nazwane przez Krzyżanowskiego: „awantura w Nowogródku” 
i „zbójecka chata” 43. Jednakże poprzednio opisany schemat rozszcze
pienia jednej sytuacji pamiętnikarskiej zastąpił tu Sienkiewicz syntezą 
obu epizodów w jedno zdarzenie powieściowe — niespodziewane spotka
nie Kmicica z Kiemliczami.

Jak  widać z przytoczonych przykładów, pisarz najczęściej budował 
epizody powieściowe wokół charakterystycznych zwrotów lub zdań, wy
dobytych z pamiętników. Zarys sceny, czy choćby jeden jej element — 
niekoniecznie najważniejszy — w nich się znajdujący, wzbogacał Sien
kiewicz nowymi motywami i włączał w sytuacje powieściowe. Często

42 К  г z y ż a n o w s к i, op. cit., s. 143—144.
4* Ibidem, s. 144—149.

9 — P a m ię tn ik  L i te r a c k i  1966, z. 3



130 T A D E U S Z  B U J N I C K I

jedynie sygnał leksykalny może zdradzić pochodzenie wprowadzonego 
do Trylogii motywu.

Znaczenie techniki rozszczepienia, tak istotnej dla powieści, poświad
czają nie tylko Pamiętniki Paska. W tekście Jemiołowskiego np. jedno 
zdanie:

alić nagła rezolucja wiosny nastąpiła, zaczem niesposobność klijowatych dróg 
błotnistych, o jakowe koło Lwowa nietrudno, koncept mu [tj. Karolowi Gu
stawowi] powariowała [...]44.

— wprowadza dwa motywy w tekst Potopu. Część pierwszą zdania włą
czył Sienkiewicz w cudzysłowie do narracji, sygnalizując w ten sposób 
obecność nie znanego bliżej informatora, natomiast część druga staje 
się elementem dialogu pomiędzy Wołodyjowskim a Zamoyskim:

— A tak i pan Czarniecki koncept Carolusowi w  końcu powariuje! — 
zauważył Wołodyjowski. — Byłem  też na niejednej wojnie i mówić o tym  
mogę.

— Pierwej my mu powariujemy pod Zamościem — odparł pan starosta ka- 
łuski [...]. [D 15, 18]

Uderza tu zasadnicza zmiana kontekstu: to nie „niesposobność dróg”, 
lecz pan Czarniecki ma „powariować koncept Carolusowi”. Zabiegi takie 
nie należą do rzadkości. Z tegóż źródła wywodzi się obelżywa dla Szwe
dów odpowiedź Zamoyskiego o stratach Zamościa po tygodniowym bom
bardowaniu, a to: Świnia, „którą złom granatu w żywot ugodził” (D 15, 
33). Jemiołowski zaś podawał: „kule ogniste i granaty [...] tylko jednej 
baby trafunkiem życia pozbawiły” 45.

Przykłady omówione powyżej tylko w przybliżeniu charakteryzują 
Sienkiewiczowską technikę posługiwania się sytuacją pamiętnikarską 
dla ukształtowania powieściowej struktury. Bogactwo wyzyskanego ma
teriału, poświadczone przez studia Kijasa, jest zarazem podstawą bo
gactwa metod kompozycyjnych. Kierunek przekształceń zmierza ku 
dramatyzacji scen, ku stworzeniu nowych więzi motywacyjnych pomię
dzy cząstkami przyswojonymi i cząstkami powieści oraz ku ich prze- 
stylizowaniu. Powstaje w ten sposób dwojaka zależność: w obrębie świa
ta przedstawionego, gdzie pamiętnik dostarcza powieści motywów i spo
sobów ich łączeń w spoiste całości, oraz języka w planie leksykalnym, 
idiomatycznym i składniowym.

Odwołując się do przeprowadzonych analiz, można się pokusić o ty 
pologię Sienkiewiczowskiej techniki przyswajania sytuacji pam iętnikar
skich. Według ich miejsca w fabule — można wydzielić grupę motywów 
włączonych w nią spoiście i aktywnych oraz grupę motywów tła. W pla

44 Pamiętniki Mikołaja Jemiołowskiego, s. 83.
45 Ibidem.



„ T R Y L O G I A ”  A  P A M I Ę T N I K I  P O L S K I E  X V I I  W . 131

nie stosunków tematycznych występują metody: odwzorowania, mody
fikacji (zwłaszcza wzbogacającej), wymiany części elementów i modelo
wania na wzór pamiętnikarski. W kompozycji przyswojonych elementów 
pamiętników da się wyróżnić tendencje kontaminacyjne i syntetyczne 
z jednej strony, z drugiej — analityczne, rozszczepiające.

Jednakże Sienkiewicz rzadko poprzestawał na owych schematach, 
z reguły wzbogacał je różnorodnymi sposobami. Wyraźnie przewyższał 
na tym  polu swoich współczesnych, korzystając ze źródeł w sposób swo
bodny i naturalny — zarówno wówczas, gdy sięgał do nich po infor
macje, jak i wtedy, gdy czerpał wzory artystycznej budowy.

Postaci

Szczególnie doniosły dla twórczości Sienkiewicza problem postaci 
oraz jego rolę w fabule Trylogii rozpatrujem y tutaj w jednym, z ko
nieczności wyizolowanym, aspekcie — pamiętnikarskiej genezy. Metody 
i schematy charakterystyki oraz konstrukcji losu postaci wypracował 
pisarz już wcześniej — wzory i prototypy znajdujemy w jego nowe
listyce, a nawet w publicystyce. Pamiętniki natomiast dostarczyły T ry
logii budulca: autentyczne realia i zdarzenia związane z postaciami 
historycznymi oraz typowe, określone mentalnością szlachecką i cha
rakterem  epoki, wzory zachowania, sposoby mówienia i rozumowania. 
Ponieważ pamiętnik XVII-wieczny na czoło wysuwał konstrukcje zda
rzeniowe, pisarz mógł zeń czerpać rozmaite sposoby prezentacji postaci 
poprzez zdarzenia, w których biernie lub czynnie uczestniczyły. Znaczną 
także rolę odgrywał istniejący w komentarzu pamiętnikarskim pierwia
stek oceny, a zwłaszcza przytaczane powszechnie opinie o wybitnych 
jednostkach.

Z pamiętników wywodzi się więc szereg elementów kształtujących 
trzy rodzaje postaci w Trylogii: postać autentyczna i ważna historycznie, 
której los powieściowy w sparty jest przede wszystkim na faktach źród
łowych (np. Wiśniowiecki, Chmielnicki, Czarniecki, Radziwiłłowie, Jan 
Kazimierz, Marek i Jan  Sobiescy); postać, której istnienie zostało po
twierdzone przez źródła, lecz jej powieściowa rola jest fikcyjna (Woło
dyjowski, Skrzetuski, Ketling); wreszcie postać zdecydowanie fikcyjna 
(Zagłoba).

Zabiegi kreacyjne przy wprowadzaniu do powieści postaci historycz
nych są — rzecz jasna — ograniczone w poważnym stopniu przez istnie
jący zasób wiedzy kronikarskiej i pamiętnikarskiej. Pisarz starał się 
nadać tym  postaciom w utworze jak najwięcej cech autentycznych
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i m ożliw ych'do zweryfikowania. Wprowadzając w ich biografię fakty 
fikcyjne, dążył zarazem do tego, aby te fakty uprawdopodobnić. P rzy
jęte i wtopione w fabułę powieściową rzeczywiste i źródłowo poświad
czone cechy, działania i wypowiedzi postaci historycznych ulegają bele- 
tryzacji. Postaci te pozostają równocześnie w różnorodnych związkach 
osobistych z postaciami planu fikcyjnego. Tą drogą zwykle tworzy 
autor Trylogii „pryw atną” biografię osób historycznych, dba jednak, aby 
nie przysłoniła ona całkowicie biografii „publicznej” . W tym natomiast, 
ogólnym i historycznym, zakresie stosował Sienkiewicz motywowaną 
założeniami ideowymi Trylogii reinterpretację istotnych wydarzeń z ży
cia wybitnej jednostki (widać to pp. w „sporze o Hadziacz” pomiędzy 
Wiśniowieckim a Koniecpolskim).

Pamiętnik jest źródłem szczególnie cennym przy kreowaniu postaci 
powieściowej: daje elementy i przesłanki pryw atnej biografii; dostarcza 
wielu charakterystycznych motywów, związanych z tłem i okolicznoś
ciami czynów; przekazuje epizody o mieszanym, fikcyjno-realnym  cha
rakterze, w których postaci historyczne pojawiają się na tle osób na
leżących do „tłum u” szlacheckiego czy żołnierskiego. Nawet jaskrawo 
koloryzowany tekst pamiętnikarski jest dzięki temu źródłem niezastą
pionym. Korzystając z niego uprawdopodabniał Sienkiewicz stosunki 
postaci fikcyjnych (należących zazwyczaj do uboższego „gminu” szla
checkiego) z historycznie wybitnymi jednostkami. Pamiętnik Wydżgi 
dostarczył mu np. rzeczywistego tła do fikcyjnego spotkania Kmicica 
z Janem  Kazimierzem, a Pamiętniki Paska (zwłaszcza opis kontaktów 
pamiętnikarza z królem i jego otoczeniem) — uprawdopodobniły owo 
spotkanie.

W pamiętnikach znalazł więc autor cenny m ateriał do „pryw atnej” 
charakterystyki postaci historycznych, m. in. także zwroty lub epizody 
z ich życia, które nie posiadają „publicznego” znaczenia. Pod tym  wzglę
dem nieoceniony jest Pasek: podane przezeń charakterystyki Czarniec
kiego i Jana Kazimierza w decydujący sposób wpłynęły na Sienkiewi
czowską koncepcję tych postaci; technika „zbliżeń”, indywidualizacja 
scen, w których występują owe jednostki wybitne, ich charakterystycz
ny zwrot, gest i reakcja — zostały przez autora Trylogii w znacznym 
stopniu zaadaptowane.

Wartość pamiętników tkwiła również w ich charakterze jako źródła 
opinii powszechnych o wybitnych jednostkach. Stąd często czerpał pisarz 
podstawy do swej interpretacji roli historycznej różnych postaci. Oceny 
tego rodzaju miały dla niego walor istotny, ponieważ wiązały ściśle tekst 
powieściowy z epoką i obiegowymi wówczas sądami o ludziach i faktach. 
Warto porównać Sienkiewiczowską ocenę Wiśniowieckiego z najczęstszy
mi o nim opiniami pamiętnikarzy.
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[Umarł] z wielkim  całego wojska żalem, ale i całej Rzeczypospolitej nie-
oszacowaną szkodą; albowiem słusznie mógł być nazwany ojciec ojczyzny [...].

/

Jeremi W iśniowiecki, mąż dzielny, cudny i w  w ielu ekspedycjach doświad
czony [...].

[Wiśniowiecki] umarł w  obozie pod Pawłoczą, po którym wszystkie ry
cerstwo żałosne było jak dzieci małe po matce, gdyż był to pan dobrotliwy, 
nie poważny [...]4fi.

Do tych opinii można by było dołączyć jeszcze sądy Kochowskiego, 
Maskiewicza i innych. Współtworzą one pozytywny wizerunek księcia, 
podobnie jak sądy o Chmielnickim — negatywny wizerunek hetmana 
zaporoskiego. Jednakże nie we wszystkich wypadkach idzie pisarz bez
krytycznie tropem szlacheckich opinii. Generalne założenia narracyjnego 
obiektywizmu wnoszą zasadę kontroli opartej na innych źródłach, 
a zwłaszcza na opracowaniach historycznych. Uderzające jest np. stano
wisko Sienkiewicza wobec Jana Kazimierza, niechętnie na ogół trakto
wanego przez pamiętnikarzy (Łoś, Jerlicz). Jeszcze przed napisaniem 
Trylogii zarzucił Kubali, iż w Szkicach historycznych tendencyjnie prze
rysował wizerunek królewski, poddając się opiniom współczesnych47. 
Sam Sienkiewicz poszedł raczej za opiniami kół dworskich (Wydżga) 
i zakonnych (Kordecki).

Na osobną uwagę zasługują te postaci powieściowe, które są za
razem autorami pamiętników. Taka okoliczność dawała pisarzowi szansę 
wyzyskania elementów ich autocharakterystyki, indywidualnych prze
konań i znamiennych epizodów z życia. Pomijając postaci pamiętnikarzy, 
które zostały ledwie naszkicowane w Trylogii (Maskiewicz, Jerlicz), 
warto się przyjrzeć kreacjom powieściowym Kordeckiego, Wydżgi i Bo
gusława Radziwiłła. Dwaj pierwsi to postaci epizodyczne, trzeci zaś 
jest bohaterem romansowego wątku Potopu.

Nova Gigantomachia stosunkowo niewiele mówi o swoim autorze. 
Sienkiewicz, tworząc sylwetkę przeora, do celów prezentacji korzystał 
z opisanych w pamiętniku jego czynów i wyrażonych tam przekonań, 
wnioskując z nich o charakterze tej postaci. Dodatkowym źródłem jej 
przedstawienia mogła być gruntująca się już w w. XVII legenda o Kor
deckim, której zarysy widać chociażby w Klimakterach.

Natomiast kanclerza królowej, księdza Wydżgę, występującego w nie
wielkim epizodzie Potopu, scharakteryzował Sienkiewicz przede wszyst
kim na podstawie jego pamiętnika. Nadał mu w powieści tylko jeden

46 Pamiętnik Łosia towarzysza chorągwi pancernej, s. 5. — Pamiętniki Mikołaja 
Jemiolowskiego,  s. 6. — Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza, s. 126.

47 Zob. H. S i e n k i e w i c z ,  Wiadomości bieżące. Rozbiory i wrażenia literaci 
ko-artystyczne (1880). W: Dzieła. T. 51. Warszawa 1950, s. 123.
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rys zasadniczy, który zresztą pozostaje w ścisłym związku ze stylem 
jego dzieła: wprowadzając Wydżgę, posłużył się określeniem: „złoto- 
usty kaznodzieja”, i tę cechę postaci — nieomal wyłącznie — ekspo
nował. Wszystkie powieściowe wypowiedzi Wydżgi zawierają jakiś zwrot 
lub przykład łaciński i wszystkie, poza jedną, posiadają pierwowzór 
w pamiętniku.

Najpełniej wyzyskał Sienkiewicz Żywot księcia Bogusława Radzi
wiłła przez niego samego napisany. Porównanie obu tekstów prowadzi 
do wniosku, iż właśnie dzięki swemu pamiętnikowi książę Bogusław stał 
się w powieści rywalem Kmicica. Nie był on jednostką na tyle znaczącą 
historycznie, aby jego romansowe i fikcyjne losy mogły rozbić iluzję 
dziejowego prawdopodobieństwa. Zanotowane w jego pamiętniku zdarze
nia mogłyby się ułożyć w awanturniczą powieść dumasowską. Jest tu 
i Bastylia, są liczne romanse i pojedynki, wyprawy kondotierskie i za
graniczne eskapady. Pamiętnik zawiera także sporo elementów auto
charakterystyki.

Sienkiewicz czerpał więc z Żywota pełną garścią. W momencie 
pierwszej „naocznej” prezentacji księcia (spotkania z Kmicicem w Pili- 
wiszkach) tworzy na kanwie pamiętnika obszerną ekspozycję:

W Niemczech, Holandii i we Francji opowiadano dziwy o jego czynach 
wojennych, kłótniach, zajściach i pojedynkach. On to w  Holandii rzucał się 
w największy war bitwy, między niezrównane pułki piechoty hiszpańskiej, 
i własną książęcą ręką zdobywał chorągwie i działa; on na czele regimentów  
księcia Oranii zdobywał baterie [—1, on ranił w  pojedynku we Francji naj
słynniejszego między kawalerami francuskimi fechmistrza, księcia de Fremouille; 
drugi słynny zabijaka, baron von Goetz, prosił go na klęczkach o darowanie 
życia; on ranił barona Grota, za co musiał od brata Janusza słuchać gorzkich 
wymówek, iż pospolituje godność swą książęcą, stawając do walki z nierównego 
stanu ludźmi; on wreszcie, wobec całego dworu francuskiego, na balu w  Lu
wrze, uderzył w  twarz margrabiego de Rieux za to, że mu „szpetnie” przy- 
mówił. [D 12, 166]

Fakty tu zawarte odnoszą się bezpośrednio do tekstu pamiętnika 
i odwzorowane są ściśle i dokładnie 48. Pisarz dokonał jedynie ich syn
tezy i włączył w kontekst fikcyjnego spotkania z Kmicicem. Realia 
pamiętnikarskie związane z osobą księcia powracają zresztą często w fa
bule Potopu, będąc zarówno elementami narracji jak i dialogów postaci.

Nie tylko epizody z życia Bogusława Radziwiłła, lecz również cechy 
jego osobowości, postawa polityczna, moralna, duma rodowa, wiążą się 
genetycznie z tekstem pamiętnika. Jednakże zapiski księcia nie wy
starczają pisarzowi do rekonstrukcji charakteru. Konfrontuje on je

48 Zob. Żywot księcia Bogusława Radziwiłła przez niego samego napisany, 
s. 7—14.
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z ustaleniami wiedzy współczesnej, zwłaszcza z monografią Kalickiego. 
Żyw ot jest głównym informatorem w zakresie przygód i czynów księ
cia — słowem, służy fabule; natomiast ocena postaci opiera się na kon
kluzjach współczesnego pisarzowi badacza.

Spośród olbrzymiej liczby osób, których nazwisko lub jeden tylko 
epizod z życia notują znani Sienkiewiczowi pamiętnikarze, zaledwie 
kilku stało się powieściowymi bohaterami. Innych umieścił pisarz w tle, 
gdzie stanowią półanonimowy tłum szlachecki i żołnierski, pojawiający 
się w epizodach. Z masy Pełków, Łaszczów, Mirskich, Oskierków, Rusz- 
czyców, Polanowskich i innych wybrani zostali do powieściowej „nobili
tacji” : Skrzetuski, Wołodyjowski, Kmicic, Roch Kowalski. Kreacjom tym 
służy najczęściej za weryfikację historyczną jedno wydarzenie ich życia 
poświadczone źródłowo. Pisarz wydarzenie to traktuje pieczołowicie, 
rozbudowuje i wzbogaca szeregiem motywów dodatkowych (dość przy
pomnieć zbaraski epizod Skrzetuskiego), często zmienia jego tonację 
i niektóre okoliczności (śmierć Wołodyjowskiego została np. w stosunku 
do źródeł uheroizowana). Obok obszernych epizodów powieściowych roz
budowanych na podstawie wzmianki pamiętnikarskiej istnieją w T ry
logii także inne, zbliżone rozmiarem do pierwowzoru. Opis śmierci Ro
cha Kowalskiego jest niewiele większy niż genetyczny jego odpowiednik 
u Łosia, ale wzbogacony został emocjonalnie dzięki powieściowemu kon
tekstowi i zmianie formy podawczej.

Udział pamiętników w tworzeniu kreacji „półfikcyjnych” na tym się 
nie kończy. Bardzo często pisarz transponuje fakty i wydarzenia, które 
w pamiętnikach dotyczyły innych postaci lub posiadały znamię anoni
mowości, w krąg spraw i dokonań postaci powieściowej. Plan fikcyjny 
Trylogii nasyca się w ten sposób szeregiem autentycznych realiów, ale 
podmiotowo dotyczą już one kogo innego niż w źródle. Kochowski, przy
taczając „dialog” pomiędzy obrońcami Zbaraża a Kozakami, dostarczył 
powieści charakterystycznych zwrotów dla Zagłoby; anonimowy zabójca 
Burłaja — to również Zagłoba. Kopalnią motywów tego rodzaju jest 
oczywiście Pasek. Kmicic, Zagłoba, Wołodyjowski, Charłamp i inni 
zawdzięczają pamiętnikarzowi niejedno wydarzenie ze swego życia i nie
jedno charakterystyczne porzekadło 49.

Z pamiętników także pochodzą modele mentalności szlacheckiej, 
zwłaszcza w jej żołnierskiej odmianie, sposoby podejmowania decyzji 
i działań, typowe słownictwo i idiomatyka, wreszcie konstrukcje dialo
gowe. Zgromadzony i wykorzystany m ateriał miał więc poświadczyć 
realistyczną w zamiarach koncepcję Trylogii oraz umotywować czyny 
i myśli człowieka tamtych czasów.

49 Por. analizy K r z y ż a n o w s k i e g o  (op. cit.).
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Narracja

Wchłonięcie przez Trylogią wielu cech i faktów pamiętnikarskich 
wpłynęło również na jej kształt narracyjny. K ierujący światem powieś
ciowym narrator jest zasadniczo narratorem  autorskim, który nie należy 
do rzeczywistości przedstawionej i nie konkretyzuje się jako osobowość. 
Cechuje go wszechwiedza, prawo do sądu interpretacyjnego nadrzędnego 
wobec świata postaci oraz daleki dystans czasowy 50. „Paszport” narra
to ra  Trylogii jest więc zdecydowanie różny od „paszportu” pam iętni- 
karza. Ten ostatni posiada bowiem wyraźnie skonkretyzowaną i m ani
festującą się w tekście osobowość, ograniczone pole widzenia i brak mu 
dystansu wobec przedstawianej rzeczywistości. W pamiętniku do mini
mum ograniczały się pierwiastki fikcji, natomiast określała go zasada 
autentyzmu, prawa naocznego świadka i słuchacza.

Sposób, w jaki te dwa, tak różne, systemy narracyjne kontaktowały 
się ze sobą, jest dość skomplikowany. Styczną wydaje się przede wszyst
kim „strategia punktów widzenia”, związana ze zmianami w dystansie 
narracyjnym  różnych partii powieściowych. Pamiętniki umożliwiły po
wstanie w Trylogii jak gdyby drugiej płaszczyzny narracyjnej, przybli
żonej sposobem wartościowania, „naocznością” zdarzeń, konstrukcją ję
zykową — do relacji pamiętnikarskiej. Pisarz odwoływał się do pojęć 
XVII-wiecznych, bądź wprowadzając je w mowie zależnej jako com mu
nis opinio, bądź wiążąc bezpośrednio system narracyjny z wyobrażeniami 
i sądami postaci. Fabule Trylogii towarzyszą bowiem dwa zasadnicze ty 
py  komentarza. Pierwszy — historiozoficzny i ogólny — pojawia się 
zwykle w szerokich partiach tła, tworzących schemat wydarzeń dziejo
wych oraz prezentujących XIX-wieczny punkt widzenia, drugi — wto
piony w tok opowiadania — przybliża narrację do przekonań bohate
rów. Tak np. w komentarzu do ekspedycji Kmicica:

Sam pan Kmicic, mający w  sercu niemało dzikości, dał jej folgę zupełną 
i choć własnych rąk w e krwi bezbronnych nie walał, przecie patrzył z zado
woleniem na płynącą. Na duszy zasię był spokojny i sumienie nic mu nie 
wyrzucało, bo była to krew niepolska i w  dodatku heretycka, w ięc nawet 
sądził, że miłą rzecz Bogu, a zwłaszcza świętym pańskim czyni.

Przecie elektor, lennik, a zatem sługa Rzeczypospolitej, z dobrodziejstw jej 
żyjący, pierwszy podniósł świętokradzką rękę na swą królową i panią, w ięc 
należała mu się kara, więc pan Kmicic był tylko narzędziem gniewu bożego. 
[D 16, 126]

Jest to komentarz wyraźnie ambiwalentny. Pojęcia w nim wyrażone 
należą właśnie do Kmicica (całość podporządkowana konstrukcji zależ
nej od słowa „sądził”), a dystans autorski można wyczuć w półironicz-

50 Zob. B a r t o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 79—85 — o XIX-wiecznym  narratorze po
w ieści historycznej.
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nej sty lizacji51. Jednakże Sienkiewicz unika tu również negatywnego 
wartościowania, postaci swego bohatera nie deprecjonuje. Jest to 
więc — częsta w Trylogii — technika przyswojenia strukturze narra
cyjnej pojęć XVII-wiecznych, a więc pojęć pamiętnikarzy, których prze
konania odbiły się chociażby w przytoczonym urywku (typ religijności, 
patriotyzmu, zasad etycznych).

Pamiętniki odcisnęły piętno także na technice opowiadania. Zwłasz
cza relacje batalistyczne zawdzięczają im wiele. Opowiadanie w takim 
epizodzie powieściowym, jak akcja Zagłoby w czasie zdobywania War
szawy, respektuje wiele elementów Paskowej relacji np. z oblężenia 
i zdobycia twierdzy Koldingen. Wybór zdarzeń jednostkowych, często 
zabarwionych humorystycznie, zmienność perspektywy i aspektów opo
wiadania, dynamiczność — to cechy obu porównywanych epizodów. 
Idąc za pamiętnikarzami, Sienkiewicz dla podkreślenia kolorytu histo
rycznego i wzmocnienia dynamiki wydarzeń często posługiwał się cha
rakterystycznymi i dosadnymi zwrotami i idiomami żołnierskimi, wto
pionymi bezpośrednio w tok opowiadania:

Pierwszy impet nie zdołał rozerwać Szwedów, lecz zepchnął ich w  tył, 
tak iż poczęli się cofać siekąc i bodąc rapierami, laudańscy zaś parli ich zapa
miętale przed sobą wzdłuż ulicy. Trup począł padać gęsto [...]. Tu i owdzie 
rajtar wymknąwszy się spod jednej szabli, biegł jak pod smycz pod drugą. 
[D 12, 65]

Przy tym blasku uderzyli laudańscy z pomocą Kmicica na pułk piechurów  
i wytrzymawszy ogień w zięli ich na szable. Skoczyła swoim na pomoc raj
taria szwedzka i zwarła się z laudańskimi potężnie. [D 15, 165]

Pasek, Łoś, Jemiołowski, Jerlicz — pamiętnikarze-żołnierze — dostar
czyli Sienkiewiczowi całego zasobu tego rodzaju zwrotów. Oto np. para- 
lelne opowiadanie Paska:

Dadzą ognia; z obu stron padło kilka i tam też wzięliśm y ich na szable [...]. 
Co tam uciekają przed Tetwinem, prawie jako pod smycz nam przychodzą; jako 
tedy tych, tak i tamtych położyliśmy m ostem 52.

W związku z konstrukcjami pamiętnikarskimi pozostają również 
inne elementy techniki opowiadania. Nagromadzenie zdań krótkich, 
eliptycznych i równoważników w scenach batalistycznych, bogactwo 
i metody posługiwania się formami czasownikowymi, swoista metafo
ryka — tworzą zazwyczaj kontur takiej relacji:

Dopieroż Kozacy skoczyli także z cepami, z kosami na napastników i rzekł
byś: dwie ściany uderzyły się z łoskotem. Lecz syte brytany nie mogą bronić

51 A. G o ł u b i e w  (Pan Kmicic na Jasnej Górze. W: Poszukiwania. Kraków 
1960) pisze o dwóch czasach: historycznym i współczesnym  w stosunku do spraw 
religijnych w  narracji Potopu.

52 P a s e k ,  op. cit., s. 73.
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się długo głodnym i wściekłym wilkom. Wyparci z miejsca, cięci szablami, 
darci zębami, bici i gnieceni, Kozacy nie wytrzym ali furii — i w net poczęli 
się mieszać, a potem pierzchać ku otworowi. Pan Zagłoba szalał, rzucał się 
w  największy tłum, jak lwica, której zabrano lwięta, rzęził, chrapał, ciął, m or
dował, deptał [D 10, 136]

A u Paska:

Kiedy zaczną ognia dawać, kiedy poczną parzyć z dział, jako grad kule 
lecą: padło naszych dużo, drudzy postrzelani. A le przecie wszystkim  impetem  
poszliśmy na nich, bośmy widzieli, że trzeba było ledwie nie wszystkim  ginąć, 
gdyśmy mieli byli tył podać. A jużeśmy tak oślep w  ogień leźli, żeśmy się tak 
z nimi zmieszali, jak ziarno z sieczką 53.

Z innych podobieństw strukturalnych opowiadania można jeszcze 
wymienić wprowadzone w jego obręb porównania i metafory o funkcji 
konkretyzującej. Sienkiewicz nie przyswaja jednak literalnie metod pa
miętnikarskich, stanowią one raczej odskocznię do powieściowego opisu 
czy opowiadania. Różnice widać zwłaszcza w eliminacji tak charaktery
stycznych dla pamiętnika dopowiedzeń i objaśnień narracyjnych.

. Osobnym, wymagającym szeregu dodatkowych badań, problemem 
jest wpływ pamiętników na sposób archaizacji w Trylogii. Wiadomo, że 
Sienkiewicz w narracji swego cyklu posługiwał się w zasadzie językiem 
sobie współczesnym, lekko jedynie zarchaizowanym, i dzięki tem u róż
nym od toku dialogowego и . Niemniej jednak niektóre partie narracyjne 
są silniej nasycone formami dawnymi, w innych bezpośredni wpływ ję
zykowy pamiętnika daje się wyraźnie wyczuwać. Funkcje tych nierów- 
nomierności stylistycznych najczęściej wiążą się ze zmianami narracyj
nego dystansu wobec świata przedstawionego. Pisarzowi chodziło przy 
tym głównie o oddanie cech istotnych języka XVII-wiecznego, a nie 
o jego wierne naśladowanie. Te cechy istotne widział Sienkiewicz przede 
wszystkim w składni:

Język dawny polega najwięcej na toku, który ma prawie powagę łaciny, 
nie zaś na sadzeniu dzikimi archaizm ami55.

Analiza funkcji pamiętników w Trylogii prowadzi więc do wniosku, 
iż Sienkiewicz był mistrzem komponowania w spójną całość tak  na po
zór niejednorodnych źródeł. Sposoby, którym i się posługiwał w syntety
zowaniu, świadczą dobitnie o jego randze jako pisarza historycznego.

53 Ibidem, s. 131.
54 Por. uwagi na ten temat w  rozprawie W. W e i n t r a u b a  'Wyznaczniki s ty lu  

realistycznego („Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2, s. 405).
55 H. S i e n k i e w i c z ,  Listy do Mścislawa Godlewskiego. (1878—1904). Opra

cował, wstępem i komentarzem zaopatrzył E. K i e r n i c k i .  Wrocław 1956, s. 57 
[Burzec, ок. 1 IX  1880].


