
Henryk Jarosiewicz 

I znowu wojna o Helenę! 

I znowu Helena wywołała wojnę! Mężczyźni niezmiennie są pociągani przez piękno. Wpadają 
przy tym w perypetie nie mniejsze, niż te, które Parys zgotował Troi.  

Perypetie mężczyzn w walce o Helenę. 

Osią konstrukcyjną powieści „Ogniem i mieczem” jest zmaganie się Bohuna i Skrzetuskiego o 
Helenę Kurcewiczową. Pierwszy z nich jawi się u Sienkiewicza jako bohater bardzo bujny, lecz 
tragiczny. O istocie jego sprawy dowiadujemy się od starego Tatara, zaufanego opiekuna 
Heleny, który objaśnia Skrzetuskiemu politykę Kurcewiczów: 

Oni ją chcą dać Bohunowi, by ją wziął i poniósł jak wilk jagnię (...) ale ona ma go w 
nienawiści od tej pory, jak przy niej człowieka czekanem rozszczepił. Krew padła między 
nich i nienawiść wyrosła 

Jest to klasyczne powikłanie akcji, gdyż Bohun zrobił to, co obróciło się przeciwko niemu! w 
miejsce oczekiwanego uznania – wyrosła między nimi nienawiść! Odcisnął się w sercu Heleny 
na trwałe i jednoznacznie negatywnie. Oto geniusz kobiecego wnętrza odczytuje zło, a ten, który 
je czyni traci swą pozytywną wartość.  

Nieszczęście spadło na Bohuna jak jakieś uczuciowe fatum czające się w sercu pożądanej 
kobiety. Jeśli pamiętamy strukturę dramatu – wtedy dopiero sytuacja staje się tragiczna, kiedy 
działanie bohatera wnosi do akcji element patosu, czyli bolesnego uczucia. Z kolei 
Skrzetuskiemu wybór kobiecego serca przynosi szczęście. Cała sprawa rozegrała się w sercu 
Heleny, na zewnątrz obserwujemy skutki: jednemu z dwóch konkurentów mówi „tak”. Dla 
Skrzetuskiego to sygnał do walki: „Kochamy jedną, więc jednemu z nas nie żyć na świecie. 
Dobądź, Kozacze, serpentyny”. 

Co dokonało się w sercu Heleny? Czy „wyroki serca” są dla nas dziś zrozumiałe? Dlaczego 
Sienkiewicz daje palmę pierwszeństwa Skrzetuskiemu? – protestują niektóre kobiety. Czy myli 
się tu autor? A może, nie wiedzieć dlaczego, czar postaci Bohuna działa tak uwodząco?  

Ku pokrzepieniu serc 

Sienkiewicz broni się sam. To wielki znawca ludzkiego serca. Podejmijmy jednak próbę 
odczytania jego przesłania. Zwłaszcza, że filmowa adaptacja niesie jakieś zapoznanie tego, co 
jest istotą konstrukcji dzieła. 

Kiedy czytamy dzieje bohaterów uderza, że to „herosi” zwłaszcza w sprawach „sercowych”! Nie 
są nastawieni sentymentalnie i egoistycznie, lecz tak pryncypialnie, że mógłby ktoś powiedzieć, 
że czasem są... bez serca. Serce nie zawsze było rozumiane jako władza, która usprawiedliwiała 
człowieka ze straty rozumu. Przeciwnie, już w ujęciu Platona jest to „władza rozsądku, który 
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argumentami prowadzi do tego, co najlepsze, i panuje”. Stąd po łacinie ktoś, kto jest cordatus, 
nie jest człowiekiem uczuć, lecz człowiekiem rozsądku1. Rozsądek, jak sugeruje samo słowo, 
jest zdolnością wydawania sądów. Natomiast „żądza, która bezmyślnie rozsądek nasz 
opanowuje, rozsądek, mający na celu to, co słuszne, a sama nas wiedzie do rozkoszy, (...) ten pęd 
zwycięski od swej potęgi popędem miłosnym się zwie” (Platon). 

Zmagają się zatem dwie władze; władza wartości i władza popędu. A powszechna refleksja 
człowieka nad sobą widziała w tak rozumianej władzy serca swoiste „lekarstwo” na bezmyślne 
władanie popędów. Czym kieruje się serce w swoich wyborach? 

Powodzenie dzieła Sienkiewicza polega na odwołaniu się do uniwersalnych przeczuć; jednym z 
nich jest przekonanie, że pięknu można zaufać. Już Arystoteles podał przyczynę; piękno 
powinno być dobre: 

Pięknem jest to, co jest godne wyboru samo w sobie i jako takie zasługuje na pochwałę, lub 
to, co jest dobre, i, z tej właśnie racji – przyjemne2  

Piękno budzi w sercu mężczyzny pierwiastek, który określa się mianem Erosa. Eros z natury 
swej skierowuje się do tego dobra, którego mu brak, czyli do „wartości kobiecości”. Ten 
pierwiastek kobiecości określamy mianem Psyche. Czego szuka Eros w kobiecie? 

Eros był w mitologii dzieckiem Biedy i Dostatku (syna Rozwagi). Jest symbolem czymś 
„pomiędzy” przymusem materii, a wolnością ducha. Stąd też szuka czegoś więcej, niż ciała: „po 
ojcu goni za tym, co piękne i dobre, odważny, zuch, tęgi myśliwy, zawsze jakieś wymyśla 
sposoby, do rozumu dąży, dać sobie radę potrafi, a filozofuje całe życie”. 

Kiedy przychodzi zakochanie, nie pożąda się kobiety, ale „kogoś”. Zakochany pragnie 
ukochanej, a nie rozkoszy; więź erotyczna właśnie wyrywa z przymusu pożądania! Jest to 
podstawowa funkcja miłości erotycznej. Oto jak Diotyma wyjaśniała to Sokratesowi: 

-A niektórzy mówią - powiada - że kto kocha, ten szuka swojej drugiej połowy. A ja ci 
mówię, że miłość ani połowy nie szuka, ani całości, jeśli to nie będzie właśnie jakieś dobro 
(...) Zatem nie co innego ludzie kochają jak tylko dobro3. 

Aby dojrzeć Psyche, trzeba patrzeć głębiej, niż tylko na ciało. Tymczasem w mężczyźnie trwa 
nieustanna walka wewnętrzna między tymi dwoma spojrzeniami: widzeniem Piękna, które 
zaspokoi Erosa, i widzeniem „wartości sexus”, które zaspokoi popęd. Popęd wiąże się z dusza 
wegetatywną (Mars). Sięgnijmy jeszcze raz do źródła, z którego już zaczerpnęliśmy: 

„Jakeśmy (...) na trzy części każdą duszę podzielili: dwie niby na kształt koni, a trzecia na 
kształt woźnicy (...) Ten z nich, który lepsze ma stanowisko, kształty ma proste a 
proporcjonalne i zgrabne; ma ambicję, ale i ma władzę nad sobą, i wstyd w oczach. Lubi 
zasłużoną chwałę; batoga nie potrzebuje, dobre słowo mu wystarcza. A drugi krzywy, 
gruby i lada jako związany; twardy ma kark, krótką szyję, nos do góry zadarty, czarną 

                                                            
1 Za: Lewis. "Odrzucony obraz". 

2Retoryka, 1366a 35 

3 Platon, Uczta, 205 E 
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sierść, ogień w krwią nabiegłych oczach; buta i bezczelność to jego żywioł. Nie słyszy 
całkiem, bo ma kudły w uszach; ledwo że bicza i ościenia posłucha” 

Nie jest zatem wszystko jedno, która siła weźmie górę: ambicja, czy bezczelność?! Czy 
współczesna kobieta ma być mniej wnikliwa, niż doradczyni Sokratesa, Diotyma? Na odchodne 
powiedziała ona do niego:  

Kto się na tych rzeczach rozumie, ten jest człowiekiem uduchowionym, a kto się rozumie na 
czymś innym, na jakiejś sztuce czy jakimś tam rzemiośle, ten jest prostym robotnikiem 

Perypetie kobiet 

Obserwacja wskazuje wszakże, nie zawsze piękno bywa dobre. Kiedy Psyche, wzruszona 
„wartością męskości”, czyli tym, co popularnie określamy jako „przystojność i siłę”, zbyt łatwo 
ufa temu wzruszeniu i zdejmuje z siebie szaty – przywdziewa się w strój Wenus. Co wówczas 
osiąga? Strój Wenus nie tyle jest piękny, co atrakcyjny dla męskich oczu. Atrakcję, czyli 
przyciąganie, powoduje nie osoba, lecz natura, a więc tzw. „wartości seksualne”. Płeć, jak 
czytamy w słowniku, to zespół cech działających pociągająco na osobę płci przeciwnej. Osoba 
staje się „zespołem cech” (biodra, piersi, uda, itd.). 

Przyciąga to mężczyznę. Lecz grozi wówczas kobiecie perypetia w miłości, czyli nieoczekiwany 
obrót sprawy. Mężczyzna potrafi nie tylko reagować na „wartości sexus”, ale spojrzeć na Wenus 
w sposób sobie właściwy, czyli obiektywny. Stwierdza, że piękno zagrożone jest nie tylko przez 
konkurentów, ale samo cierpi na słabość oderwania się od dobra i chętnego wystawiania się na 
konsumpcję. Możliwość >użycia< budzi nie tylko pożądanie, ale i... pogardę.  

Wówczas prawdziwa męska aktywność Erosa staje w obronie Piękna, a to znaczy, że sprzeciwia 
się również >rozmienianiu< piękna na pociągające, lecz ulotne atrakcje.  

Oczy się karmią, lecz serce karleje 

Można dramat miłości uczynić wyrazem indywidualizmu i sentymentalizmu. W najbardziej 
pospolitym wydaniu wystąpią wówczas Mars – zdobywca i Wenus – owładnięta 
subiektywizmem swego uczucia. Jest to od razu finał tragedii, gdyż giną „osoby”, a zaczyna się 
wyłącznie władanie natury. A cóż z osobami? Słowo tragedia bierze się od słowa „tragos”, 
oznaczającego ryczenie osłów; wyrazem patosu jest lament. 

Cierpienie uszlachetnia bohaterów. Bohun, pouczony doświadczeniem, nabrał rozsądku i nie 
skorzystał z rady Horpyny, aby brać Helenę „po kozacku”. W obliczu Psyche stoi przed dobrem 
i nie potrafi tego dobra nie uszanować! Być może wie również, że Horpyna ma rację. Kobieta 
pragnie być również „dotknięta”, gdyż popęd miłosny >każe< jej być Wenus. Być może mógłby 
tak ją zdobyć – tracąc zarazem! byłby Marsem dla Wenus, lecz nie Bohunem dla Heleny.  

Oglądając ekranizację dramatu miłości Skrzetuskiego i Heleny można odnieść wrażenie, że 
pojawia się jakaś nowa formuła fabuły erotycznej. Piękno nie musi być ufundowane na dobru, 
lecz staje się wdziękiem, który adresuje się do oczu, a nie do serca mężczyzny. On, biedak, 
złakniony tych wdzięków, traci głowę. Mało tego, czasem ona sama rozkochuje się w swych 
wdziękach, a być „dobrą” zamienia się na „mieć odpowiednie wymiary”. 
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Ku pokrzepieniu serc pisał Henryk Sienkiewicz, zatem odwołał się do Piękna, a nie tylko do 
patriotyzmu. „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, - praca, by się zmartwychwstało” 
(C. Norwid, Promethidion). Zasada tej pracy oparta jest na wzajemnej pomocy. Kobieta pomaga 
mężczyźnie w zachowaniu jego godności: otwiera się na Erosa, lecz zamyka się na Marsa. Robi 
to czasem wbrew pokusie swego pożądania (być dotkniętą). Mężczyzna pomaga kobiecie w 
zachowaniu jej godności: służy Psyche, nie korzystając z okazji potraktowania jej jako Wenus, 
wbrew rzekomej mądrości wiedźm takich jak Horpyna. Również opiera się pokusie swego 
pożądania (widzieć i dotykać) i logice wojny, która zachęca do gwałtu.  

Obie strony wzdrygają się przed „użyciem”, bo byłby to bolesny regres. On mógłby zdobyć jej 
ciało, lecz straci serce, bo ona przestanie w nim widzieć wartość Erosa i zacznie się go lękać. 
Ona mogłaby mieć ciało, lecz straci jego szacunek, bo w jego obiektywnej ocenie przestanie być 
wartością Psyche, a będzie tylko jedną w wielu na „rynku”.  

Sienkiewicz w sposób artystycznie przekonujący odwołuje się do podstawowych prawd serca, 
jako władzy rozsądku. W sztuce „ze względu na efekt artystyczny lepiej jest przecież przedstawić 
rzecz wiarygodną chociaż niemożliwą, niż możliwą, lecz nie trafiającą do przekonania” 
(Arystoteles). W ocenie sztuki nie można kierować się racjami komercyjnymi. Wygra bowiem 
sztuka jarmarczna. Nasze sądy nie mogą sięgać po argument: „lecz to Wenus dzisiaj trafia do 
ludzi”. Trzeba sobie postawić pytanie: trafia do serca, czy trafia do pożądania i mile je łechce?  

To, co czynią bohaterowie jest rozsądne; trafia do przekonania, a oni sami odnoszą zwycięstwo 
nad złem. Serce oczekuje na Helenę, na Penelopę i na każde głębokie Piękno. To tęsknota naszej 
cywilizacji, która oderwała się od wartości, utraciła swą duszę (Psyche).  

Piękno i Dobro, oddane przez Sienkiewicza, podnoszą świat z ruin. Kiedy zmartwychwstaje 
Kmicic - i dzięki pomocy Oleńki odbudowuje swoją wartość - jest to wpływ Piękna. Dzięki 
mocy Dobru zmartwychwstaje również Helena, która - uwięziona przez Bohuna - jest niejako 
pogrzebana; już ją rycerstwo opłakało, kiedy Rzędzian przynosi dobrą wieść. 

Czy w ekranizacji „Ogniem i Mieczem” otrzymujemy obraz „krzepiący” serca, czy też dochodzi 
do rozwodnienia rozsądku? Jak wypadnie ocena? Czy głos tłumu nie padnie na Wenus – 
atrakcyjną, lecz nie koniecznie dobrą? Jest wszak bardziej widowiskowa, wstydliwość jej nie 
ogranicza. Czy po kobiecej stronie widowni głos padnie na Marsa, silnego, lecz nie koniecznie 
sprawiedliwego?  

Jeśli odpowiedź będzie brzmiała „tak”, to nie będzie to głos serca, lecz głos pożądliwości. Jeśli 
tak się nam przedstawiają bohaterowie, to wątpliwe, aby byli to bohaterowie Sienkiewicza. Nie 
dysponują odpowiednią skalą przeżycia. Czy jest więc o kogo toczyć wojnę...



 


