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a początek krótka glosa do tematu: dziełem Michała Czajkowskiego nazywam jego 
utwory literackie, Pamiętniki i korespondencję, ale także udokumentowane przejawy 
działalności politycznej, dyplomatycznej, wojskowej. Innymi słowy dziełem 

Czajkowskiego jest wszystko to, co miało wpłynąć na rzeczywistość, na bieg historii, na kształt 
etnicznej samoświadomości Polaków i Ukraińców. A używam tu liczby pojedynczej i piszę o 
“dziele” a nie “dziełach”, gdyż, wbrew pozorom, Czajkowski w swoim całym długim i burzliwym 
życiu był jednak – przynajmniej we własnej ocenie, którą pragnę uszanować – konsekwentny i stały 
w poglądach.  

W XIX wieku nikomu nie trzeba było tłumaczyć, kim jest Michał Czajkowski – Sadyk Pasza. 
Obecnie jego twórczość nie jest znana nawet polonistom*, a życie autora Wernyhory kojarzy się co 
najwyżej z awanturnictwem, poturczeniem, a wreszcie poddaniem caratowi i przejściem na 
prawosławie [1]. W XIX wieku Czajkowski był ważną postacią polskiego piśmiennictwa, jego 
powieści i opowiadania przetłumaczono na angielski, bułgarski, czeski, francuski, niemiecki, 
rosyjski, serbski i chorwacki. Był też znaczącą postacią polskiej polityki, jednym z niewielu, 
którym udało się przejść od słów do czynu. Więc chociaż nie jest moim celem rehabilitowanie 
Czajkowskiego ani przywracanie go współczesnej świadomości, to pragnę na przykładzie jego 
życia i twórczości ukazać, jak zawikłana była sytuacja Polaków, którzy w okresie rozbiorowej 
rzeczywistości nie chcieli opuszczać rąk i zwieszać głowy. Jak trudno było znaleźć drogę, która z 
perspektywy przyszłości okazywała się drogą słuszną i jak trudno sformułować ocenę zarówno 
rangi, jak i etyczności działań człowieka, który nie ustaje w poszukiwaniach.  

Dla porządku przypomnijmy kilka faktów. Michał Czajkowski pochodził z zamożnej rodziny 
ziemiańskiej, od pokoleń związanej z Ukrainą. Urodził się w roku 1804, w Halczyńcu niedaleko 
Berdyczowa, na Wołyniu. Nauki pobierał początkowo sposobem domowym, potem w 
Berdyczowie, w prywatnej szkole Anglika Wolseya, a następnie u pijarów w Międzyrzeczu. W 
1820 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, jednak szybko je przerwał i 
powrócił do Halczyńca, by objąć majątek po śmierci matki (ojciec już wtedy nie żył). Nie uzyskał 
więc Czajkowski na pewno systematycznego wykształcenia, ale też nie był zupełnym 
samorodkiem, jak usiłował to przedstawić niechętny mu Teodor Tomasz Jeż. Już po śmierci 
Czajkowskiego na łamach petersburskiego “Kraju” (1886, nr 7) opublikował on wspomnienie 
pośmiertne, w którym przywoływał opinie o pisarzu Stanisława Worcella i Leona Wróblewskiego, 
więc ludzi, którzy znali Czajkowskiego przed rokiem 1830: było to chłopczysko durnowate, w 
szkołach nigdzie nie był, do roku 17 życia swego zaledwie pisać umiał i kiedy się utwory jego 

                                                
* W 1961 r. wznowiono Stefana Czarnieckiego w opr. J. Kajtocha; w 1962 z rękopisu Wspomnienia o wojnie 1854 

roku wydał J. Fijałek. Trzeba też oddać sprawiedliwość krakowskiemu wydawnictwu “Universitas”, które w znakomicie 
pomyślanej serii “Klasyka mniej znana” w roku 2003 opublikowało dwa tomy opowiadań Czajkowskiego: Powieści kozackie 
i wybór z tomu Ukrainki. Z najnowszych opracowań trzeba przypomnieć tekst M. Kwapiszewskiego Michał Czajkowski 
wobec prawosławia. 
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pojawiły, powszechne było mniemanie, że są to utwory nie jego, ale pisma, które mu się do rąk 
dostały po śmierci osobistości pewnej, które on pod imieniem swoim wydawał [2, s. 16].  

Zarówno Jeż w przywołanym wspomnieniu, jak i Franciszek Rawita-Gawroński (“Przegląd 
Tygodniowy” Warszawa 1886, s. 100) podkreślają, że “kozakomania” lub “kozakofilstwo” były w 
początkach XIX wieku dominującym paradygmatem kulturowym na Wołyniu i, szerzej, na 
Ukrainie, więc fascynacja Czajkowskiego nie była wówczas czymś wyjątkowym ani też 
oryginalnym. Natomiast wyjątkowa i oryginalna okazała się w jego dziele trwałość owej fascynacji. 
Tacy poeci i pisarze jak Goszczyński, Witwicki, Zaleski, “wyrastali” z młodzieńczego zapatrzenia 
się w kozaczyznę – Czajkowski przeciwnie, z modnego, powszechnego zainteresowania uczynił 
kręgosłup ideologii, której służył jako pisarz, jako polityk i dowódca wojskowy przez całe życie. 
Paradygmat kozakomanii, który stał się źródłem twórczości pisarzy i poetów “szkoły ukraińskiej”, 
w przypadku Czajkowskiego uruchomił ideę większej wagi, przekonanie, że Ukrainie przeznaczona 
jest szczególna rola dziejotwórcza, że lud znajdujący się pod świętą protekcją Michała Archanioła 
ocali Europę przed wszelkimi zagrożeniami historii i przemian cywilizacyjnych.  

Badacze zajmujący się dziełem Czajkowskiego wskazują na trzy źródła jego literackich oraz 
ideowych inspiracji: kozakofilstwo, słowianofilstwo i awanturnicza osobowość. Wymieniane są tu 
w jednym ciągu pojęcia z obszaru historii kultury i psychologii twórczości, gdyż w dziele 
Czajkowskiego splotły się one w nierozerwalną i swoistą całość. Charakter tej całości najpełniej 
ukazują Pamiętniki pisarza. Trudno wybrać z nich jakiś najbardziej reprezentatywny fragment, 
bowiem cały ich tekst oddycha wyłącznie kozaczyzną, a poza tym znamy go właściwie z drugiej 
ręki, w przekładzie nieznanego translatora*. Przywołajmy więc niewielkie tylko fragmenty 
Pamiętników. Na przykład: “Matka moja, pomimo miłości do swojego jedynego syna, starała się 
zrobić ze mnie kozaka duszą i ciałem. Gończe, konie, sokoły – tego wszystkiego miałem do 
przesytu” [3, s. 9]. Wojskowy dryl towarzyszył też jego latom szkolnym. W berdyczowskim liceum 
prowadzonym przez Anglika Wolseya (ex-wychowawcę braci cara Aleksandra I) obowiązywały 
ściśle zmilitaryzowane regulacje, co zresztą Czajkowskiemu nadzwyczaj odpowiadało. W szkole tej 
panował system wojenny w całym tego słowa znaczeniu:  

Nauka podzielona była na sześć klas, które odróżniały się od siebie kolorowymi wyłogami na 
granatowych mundurach, zrobionych krojem ułańskim. W pierwszej klasie kołnierze, bryże, 
lampasy i wypustki były jasnozielone, w drugiej jasnoniebieskie, w trzeciej żółte, w czwartej białe, 
w piątej pąsowe, a w szóstej amarantowe. Wszyscy wychowańcy mieli lance z chorągiewkami i 
drewniane pałasze, w każdej klasie zaś był inspektor, którego uważano za oficera [3, s. 12].  

Dodajmy do tego skoszarowanie uczniów, kult kozackich bohaterów, a otrzymamy obraz 
edukacji Czajkowskiego. Innym nieco trybem przebiegała nauka u pijarów w Międzyrzeczu, ale 
szkoła zakonna także wpajała uczniom kult kozackiej przeszłości oraz przekonanie, że Ukraina nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa w historii.  

Z tym przekonaniem Czajkowski wziął udział w powstaniu listopadowym, bijąc się w 
legendarnym pułku kawalerii wołyńskiej, którym dowodził jego szwagier, późniejszy towiańczyk, 
Karol Różycki. Po przejściu granicy austriackiej jakiś czas pozostawał w Galicji, wreszcie przez 
Morawy, Niemcy i Szwajcarię dotarł do Francji. Początkowo osiedlił się w Bourges, dużym 
skupisku emigrantów wojskowych, skąd niedługo wraz z Różyckim oraz innymi oficerami Pułku 
Wołyńskiego przeniósł się do Fontainebleau, a wiosną 1835 roku osiadł już na stałe w Paryżu. Rok 
1835 jest w biografii Czajkowskiego datą znaczącą, ponieważ inicjuje jego prace pisarskie, a także, 
jakby symbolicznie, wymusza na nim złożenie deklaracji etnicznej, potwierdzenie przynależności 
do Kozaków. O swoich początkach pisarskich Czajkowski opowiada w Pamiętniku. W 1835 roku 
zaproszono go na obiad, gdzie spotkał pułkownika Briqueville’a, współredaktora pisma 
“Reformateur Militaire”. Briqueville zdumiony był ponoć talentem narracyjnym Czajkowskiego 
                                                

* Pamiętniki Czajkowski spisywał już w Rosji, a ściślej na rosyjskiej Ukrainie, po roku 1872. Los tego rękopisu nie 
jest dzisiaj znany, być może spoczywa on w archiwach Kijowa lub Moskwy. Przetłumaczone na rosyjski ukazywały się 
pośmiertnie w latach 1896-1904 na łamach pisma “Russkaja Starina”. W roku 1898 we Lwowie ukazały się Pamiętniki 
Sadyka Paszy – Michała Czajkowskiego w przekładzie nieznanego nam dzisiaj A.P. Lwowska edycja obejmuje okres 
dzieciństwa i młodości Czajkowskiego, do upadku powstania listopadowego.  
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(zwróćmy więc uwagę, że u początków pracy literackiej była to literatura oralna, wypływająca ze 
szlacheckiego żywiołu gawędowego) i radził mu wstąpienie do armii francuskiej lub pracę pisarską 
[4, s. 53]. Przywołajmy odnośny fragment przekładu Pamiętnika:  

On tak mi nagadał wiele o moim talencie, o moich zdolnościach, że przyszedłszy do domu, 
ułożyłem w głowie plan powieści o Kozaku Michnence, w której chciałem wyjaśnić związek 
istniejący od dawnych czasów między Polakami a Kozakami i wykazać, jak ogromną usługę 
mogłaby oddać Kozaczyzna Polsce. Nie wstałem od stołu, póki nie skończyłem powieści.  

Politycznie Czajkowski, jak większość wojskowych emigrantów, związany był z 
Towarzystwem Demokratycznym. Wydaje się, że w tym okresie znalazł się pod ideowym 
kierownictwem Jana Czyńskiego, jednego z założycieli i przywódców emigracyjnej lewicy. Jednak 
demokracja nie stała się dla Czajkowskiego doktryną, w której ramach widziałby przyszłą 
insurekcję i fundament ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej. W ideach demokratycznych 
dostrzegał przede wszystkim obszar, który zabudowany być może w przyszłości sprawdzonym 
historycznie ethosem kozackim. Demokracja (i to prędzej czy później musiało stać się i stało 
przyczyną rozbratu) to dla Czajkowskiego środek wiodący do nadrzędnego celu – restytucji idei 
kozackich. Na razie jednak Czajkowski postrzegany jest jako demokrata i jako taki bierze udział w 
ważnym Kongresie Historycznym, zorganizowanym w Paryżu w roku 1835.  

Czajkowski został uczestnikiem Kongresu zapewne z rekomendacji Czyńskiego. Ciekawe, że 
w spisach kongresowych referentów nie ma ani jednego Polaka – Czajkowski figuruje tam jako un 
Cosaque [2, s. 27–28]. Można więc odnieść wrażenie, iż swobodnie żonglował nie tylko 
wyznaniem, ale i przynależnością narodową. Jednak byłby to chyba sąd krzywdzący i niewczesny. 
Czajkowskiemu zależało, by sprawę kozacką ukazać na forum europejskim. Sprawa polska miała 
wówczas wielu adwokatów, sprawa kozacka – ukraińska pozostawała w cieniu. Sprzyjał jej właśnie 
Czyński, który na Kongresie przekonywał, iż Kozacy nad brzegami Dniepru “stworzyli jeden z 
najpiękniejszych ustrojów republikańskich” [2, s. 29].  

Czajkowski mówił zaś o wpływie Kozaczyzny na literatury słowiańskie. Fantazjował na temat 
pierwotnej wspólnoty Kozarów (Chazarów?) i Kozaków. Dalej omawiał imitatorski charakter całej 
poezji polskiej – od Kochanowskiego po Zaleskiego. Dopiero od Mickiewicza i poetów “szkoły 
ukraińskiej” zaczyna się – jego zdaniem – prawdziwa, czyli narodowa literatura polska [2, s. 30–
35]. Czajkowski przerysowywał wyraźnie znaczenie poetów szkoły ukraińskiej (np. Józefa 
Bohdana Zaleskiego stawiał pod względem artystycznej rangi na jednym poziomie z 
Mickiewiczem), ale służyć to miało potwierdzeniu tezy, że żywioł ukraiński wprowadził do 
literatury polskiej oryginalność, atrakcyjność, narodowość. Od tej tezy już krok tylko pozostawał do 
sformułowania wniosku, że skoro Kozaczyzna podźwignęła literaturę narodową, to podźwignąć też 
może samą narodowość, a zatem przywrócić politycznie suwerenny byt całej Polski.  

Zarysowanej na Kongresie koncepcji dziejów literatury polskiej Czajkowski pozostał wierny 
w następnych latach. Wydane po raz pierwszy w Paryżu w roku 1837 Powieści kozackie zaopatrzył 
w przypisy, objaśniające nie tylko nieoczywiste dla wszystkich czytelników uwarunkowania 
ukraińskiej historii, topografii, obyczajowości itd., ale także wyrażające jego przekonania dotyczące 
związków polsko-ukraińskich czy polsko-kozackich. W jednym z przypisów krytycznie przegląda 
tradycję literatury polskiej, którą nazywa nienarodową. Pisze np. że “Sarbiewski do łaciny myśli 
wprowadził łacinę języka i zadał polszczyźnie cios śmiertelny” [5, s. 154]. Literaturę narodową 
przywrócił dopiero – zdaniem Czajkowskiego – Niemcewicz, pisząc Śpiewy historyczne. Śladem 
zaś Niemcewicza podążyli poeci romantyczni: Mickiewicz i najwyżej przez Czajkowskiego 
stawiani poeci związani z Ukrainą: Goszczyński (“poeta między poetami, jak między rzekami 
ojciec Dnieper”), Witwicki (szczególnie wysoko Czajkowski ceni Wigilię św. Andrzeja), Zaleski. 
Fascynacja obyczajem ukraińskim rozciąga się w tekście Czajkowskiego nawet na pijaństwo. 
Przywołuje toasty kozackie, np. “<szczoby łycha [czyli licha, diabła – AF] nieznaty>, <szczoby 
swoim płuhom oraty>. Są ludzie tak obfici w wynachodzeniu nowych toastów, iż prędzej 
zabrakłoby wina w najobfitszym lochu, jak im twórczej myśli” [5, s. 159].  

Brak narodowego charakteru przedromantycznej literatury polskiej był w opinii Czajkowskiego 
tylko wierzchołkiem zjawiska znacznie szerszego i, powiedzmy, groźniejszego – braku narodowego 
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charakteru polityki prowadzonej przez Rzeczpospolitą. Polacy, należąc do rodziny narodów 
słowiańskich, przez latynizację religii i kultury odcięli się od swych etnicznych źródeł, stali klientami 
europejskiej polityki, a jednocześnie pariasami europejskiej kultury. Podstawowym winowajcą tej 
sytuacji był Kościół rzymskokatolicki i jego groźna ekspozytura – zakon jezuitów. Na początku lat 
sześćdziesiątych, w Turcji, Czajkowski przygotowywał zbiorowe wydanie swych dzieł literackich dla 
lipskiego wydawnictwa Brockhaus. Zaopatrywał wtedy wcześniej napisane książki w dedykacje 
(głównie dla przyjaciół oraz ideowych sojuszników z francuskiej i tureckiej emigracji) oraz – co dla 
nas ważniejsze – w przedmowy, wyjaśniające i doprecyzowujące ideowe przesłania dzieł. W takiej 
przedmowie do Owruczanina Czajkowski przywołuje historię pewnego szlachcica z Owrucza (miasta 
powiatowego, leżącego na pograniczu ukraińsko-białoruskim, więc dawniej na granicy Korony i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego), żarliwego katolika, który pojechał do Rzymu badać archiwa, chcąc 
znaleźć dowody, iż to katolicyzm stał się fundamentem wielkości dawnej Polski. Odnalazł zaś, 
wbrew własnym chęciom i przekonaniom, dowody na coś najzupełniej przeciwnego. Przywołajmy 
rozumowanie Czajkowskiego: “Katolicyzm oddał królów polskich pod zwierzchnictwo cesarzów 
niemieckich. Katolicyzm zepchnął Polskę ze zwierzchnictwa nad Sławiańszczyzną, wyznającą 
dogmat Kościoła Wschodniego, Kościoła Tradycji. – Katolicyzm sprowadził Krzyżaków na klęski 
Polski i Litwy. – Katolicyzm doprowadził do wiarołomstwa Władysława Warneńczyka. – Katolicyzm 
nie dał Stefanowi Batoremu zniweczyć wzrastającej potęgi Moskwy. – Katolicyzm rozdwoił Polaków 
z Kozakami, spowodował klęski i upadek obydwóch rodów jednego narodu. – Katolicyzm uzbroił 
Jana Sobieskiego na obronę największego wroga Polski, cesarza niemieckiego, przeciwko 
Muzułmanom, najlepszym sprzymierzeńcom Polski. – Katolicyzm chcąc tępić dysydentów w Polsce, 
jak hugenotów we Francji, sprowadził powód prawny do rozbiorów Polski. – Katolicyzm wydał bullę 
w 1832 przeciwko tym Polakom, którzy chcieli oswobodzić ojczyznę spod obcego jarzma” [6, s. 16–
17]. Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na ówczesną sytuację polityczną (po Kongresie Paryskim 
kończącym wojnę krymską w 1856 roku sprawa polska po raz kolejny zdradzona została przez 
zachodnich sojuszników, a zajęty kłopotami własnego państwa papież biernie przyglądał się 
pacyfikacji Kościoła unickiego na dawnych kresach Rzeczypospolitej), Czajkowski nazywał się 
Sadyk Pasza i był poddanym tureckim, to i tak przyznać będziemy musieli, że ta antykatolicka filipika 
nie ma równie żarliwych odpowiedników w literaturze polskiej.  

W tym właśnie okresie Czajkowski nie tylko skrystalizował swoje poglądy historiozoficzne, 
ale też sformułował ich polityczne odpowiedniki. Określając samego siebie mianem “Ukraińca” [7, 
s. 29] przyznaje we Wstępie pisanym do III wydania Wernyhory w 1861 roku, już z pewną 
nostalgią, jakby przyznawał się do marzeń bezpowrotnie zamkniętych, że “w puściźnie po Matce, 
po Dziadku moim po kądzieli* – odziedziczyłem myśl o kozaczyźnie: rycerską hulaszczością 
Kozaków postawić na nogi Polskę. Braterskością Polaków spolszczyć Kozaków” [7, s. 5].  

Z kolei w Przedmowie do Powieści kozackich pisanej w Skutari, w roku 1862, Czajkowski 
powołuje się na opinię Karola Sienkiewicza, który w swych pracach historycznych porównywał, 
podkreślając ich wysokie walory wojskowe, dwa typy związanego z historią Polski rycerstwa: 
Kozaków i Krzyżaków. Od takiego porównania krok już tylko dzielił od wyrażenia opinii, że 
Rzeczpospolita mogłaby trwać nadal, gdyby oba te rycerstwa od niej nie były odpadły. 
“Protestantyzm – wywodził Czajkowski – w interesie niemczyzny oderwał od Polski rycerzów 
Krzyżaków. Jezuityzm z niepolską, z niesławiańską łaciną odepchnął od Polski rycerstwo 
Kozaków” [5, s. 9]. Dowodem tej tezy ma być pisana pod natchnieniem literatura romantyczna, 
która bliższa jest istocie prawdy historycznej niż “uczone” rozprawy. “Dramat dwóch rycerstw […] 
dziś odbija się większą prawdą w pieśniach i powieściach wyobraźni, jak w historiach pisanych na 
kopyto i za rozkazem niemieckim, moskiewskim i łacińskim albo jezuickim” [5, s. 10]. Prawda 
historyczna przekazana w natchnionych dziełach, korzystających z przebogatych zasobów folkloru 
nie może już zostać zakłamana, a jej siła, oddziałując na istniejącą rzeczywistość polityczną, 
poruszy trwające w uśpieniu sumienia, zwerbuje ludy i skruszy wrogie Polsce potęgi:  

                                                
* Chodzi o hetmana Zaporoża, Jana Brzuchowieckiego, który był wedle rodzinnej legendy (noszącej jednak znaczne 

cechy prawdopodobieństwa) prapradziadem Petroneli Głębockiej, czyli matki Czajkowskiego.  
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Prawda raz wyrzucona z ciemnic, świeci jak słońce na jasnych obłokach nieba. I z pieśni, i z 
powieści przechodzi z pokoleń do pokoleń i w sercach ludzi niże na różaniec prawdy paciorki 
wypadków po paciorkach – i duch prawdy się nie skrzywi, nie zaginie, wyssana rycerskość 
przechowa się po wiek wieków w prawdzie, w wierze, w nadziei, a jak Bóg da, i w czyn się 
przeobrazi [5, s. 11].  

Myśl ta, przyznająca podstawowe znaczenie w historii Polski, zarówno w jej wielkości, jak i 
w upadku, Kozakom, czy “rycerstwu kozackiemu”, wymagała przewartościowania niektórych 
rozdziałów polskich dziejów. Przewartościowania odważnego i bezkompromisowego, 
naruszającego pozycję uświęconych i szczególnie czczonych w okresie niewoli narodowej, 
bohaterów. I tak w pochodzącym z Powieści kozackich opowiadaniu pt. Ataman Kunicki narrator, 
wyrażający poglądy Czajkowskiego, dowodzi, iż Jan III Sobieski, uważany za ostatniego 
bohaterskiego króla Rzeczpospolitej, był w gruncie rzeczy władcą nieudolnym i wręcz szkodliwym 
dla Rzeczypospolitej. Przede wszystkim dlatego, że dopuścił do podziału Ukrainy, “na dwoje 
rozciął lud kozacki” [5, s. 108], a po wtóre – że prowadził politykę pod jezuickie dyktando:  

Król Jan, mąż groźnej ręki, a niedołężnej głowy, dzierżył berło polskie; ostrzem szablicy 
schylił karki bisurmańskie, skarcił zdrady Wołochów, powstrzymał zagony tatarskie; a nie przedarł 
papieru andruszowskiego, oddającego carowi Moskwy Ukrainę zadnieprzańską z połową 
Kozactwa; tak to snadno przypieczętował, jak gdyby się rzecz toczyła między szlachcicem a 
szlachcicem o granice kilku morgów ziemi.  

Z innych powodów w tym samym zbiorze opowiadań skrytykowany zostaje Stefan 
Czarniecki, skądinąd kasztelan kijowski, więc też Ukrainiec i bohater tytułowy jednej z 
najważniejszych powieści historycznych Czajkowskiego. Otóż Czarniecki – jak dowiadujemy się z 
opowiadania Orlik i Orłeńko – wydał niesprawiedliwy, haniebny wręcz wyrok stracenia atamana 
Jana Wyhowskiego. “Duma i zawiść Czarnieckiego, podbechtywana jaszczurczym językiem 
jezuitów, ścinając głowę cnotliwego atamana, na długie wieki rozcinały jedność i zgodę między 
dziećmi jednej matki – dobra Wyhowskich pograbione na korzyść jezuitów” [5, s. 122–123].  

Wielka historia Rzeczypospolitej nie jest – zdaniem Czajkowskiego – wolna od kart 
ciemnych, wstydliwych, od zbrodni i małoduszności. Te ciemne epizody przetykane były jednak 
rozdziałami jasnymi, radosnymi, gdy rycerze polscy i Kozacy współdziałali w braterskiej jedności, 
odnosząc wtedy zawsze zwycięstwo za zwycięstwem: pokonanie Moskali pod Konotopem, Turków 
pod Chocimem, kozackie wyprawy na ziemie otomańskie i kozacka straż osłaniająca rozległe 
ziemie Rzeczypospolitej przed napadami tatarskimi to główne tworzywo tradycji, do której 
Czajkowski odwołuje się najchętniej. Ale tak działo się do połowy XVIII wieku, a ściślej do wojny 
północnej i bitwy pod Połtawą. Od klęski Mazepy było już tylko gorzej, panowanie zaś ostatniego 
króla wyznaczone jest stadiami pogłębiającej się katastrofy. Wernyhora, wieszcz ukraiński i porte 
parole Czajkowskiego twierdzi, że głównym nieszczęściem Polski jest słabość rządu i odejście od 
dawnej wiary, dawnych obyczajów, fascynacja cudzoziemszczyzną. Staropolskie cnoty i głęboki, 
patriotyczny sens sarmackiej wolności przechował się teraz tylko na Ukrainie, w niespokojnym 
żywiole kozackim: 

Polakom jak oka w głowie – mówi Wernyhora – należało strzec ojcowskiej wiary, ojcowskich 
obyczajów. Nie dotrzymali świętego obowiązku. Laccy panowie zmałpieli na podobieństwo diabeł 
wie jakich tam narodów. Przechrzty i pół-pankowie porośli z klamkowych dworzan, nakupili 
tytułów cudzoziemskich; wielu przez naśladownictwo poodszczepiało się od wiary przodków i cała 
ta splugawiona gałąź polskiego drzewa wypolszczała, zmoskalała i zżydziała. Na domiar 
nieszczęścia włożono koronę na głowę lichego mopsa, liży-stopę Carycy, dworskiego próżniaka 
bez serca i wiary [7, s. 70].  

Ostatnią nadzieją Polski pozostała więc Ukraina i jej zbrojne ramię – Kozaczyzna. Powieść o 
Wernyhorze, kluczowa w ideologicznym planie Czajkowskiego, jest właśnie apologią polsko-
kozackiego braterstwa. Czajkowski sądzi, że spory rozdzielające oba ludy znikną wobec 
śmiertelnego zagrożenia, jakim dla nich obu jest despotyzm carski.  

Dlatego w opowiadaniu Trech – Tymirow, wykorzystując eksploatowaną chętnie przez 
romantyków figuratywność historii, sięga do bajecznych dziejów Rusi, gdy naczelnicy 
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poszczególnych rodów, chociaż wciąż ze sobą skłóceni (ekstrapolowane są tu wyraźnie cechy 
polskiej szlachty) jednoczą się wobec zagrożenia wspólnym wrogiem – Suzdalami. Ze strony 
owych Suzdalów na niebezpieczeństwo narażona jest przede wszystkim wolność Rusinów. Obrazek 
z zamierzchłej przeszłości ma więc przekonywać, że wolność od najdawniejszych czasów była dla 
Rusinów najwyższą wartością oraz że to właśnie ze strony Suzdala / Rosji płynie największe, 
najbardziej realne zagrożenie niewolą [8, s. 5–26].  

Wolność ukraińska jako najwyższa wartość tego ludu nie miała tylko charakteru 
deklarowanego – była praktykowana w codziennym życiu, w stosunkach społecznych i 
gospodarczych. Narrator Wernyhory idealizuje nawet tradycyjny, wspólnotowy sposób uprawy 
ziemi na Ukrainie:  

Według ustawy, której święcie ulega wolny syn stepu, co rok każdy kureń odbiera w podziale 
część ziemi do użytku: tam gospodarzy, poluje, ryby łowi i wypasa stada, po roku znowu wraca 
ziemia do ogólnej własności; ci, co dzierżą futory, płacą czynsze do wspólnego skarbu. Tam wolno 
mieć kobiety i gospodarstwo; co w Siczy to wara postaci niewieściej, dla jej stopy zakazanym ten 
raj wojennego ludu. Mołodziec w Siczy powinien być wolny i goły, a w każdej chwili gotów do 
wojny; kiedy cymbalista zabrzęczy w kocioł, pan Koszowy świśnie, to nie ma czasu żegnać się z 
żoną, z dziećmi albo rozporządzać majątkiem i czeladką: trzeba duchem broń zebrać, skoczyć na 
koń i dalej w drogę [7, s. 184].  

Dlatego ludzie na Ukrainie wychowani w surowych, siczowych warunkach są tak solidarni, 
pracowici, lojalni i odważni. Chłopi ukraińscy służący w wojsku Stefana Czarnieckiego, widząc 
pancerne zastępy Szwedów pustoszące Polskę posługują się takim przysłowiem: “Strachy na Lachy, 
a Rusin niczego się nie boi” [9, s. 61]. Odwaga kozacka widoczna jest nie tylko w boju, ale 
uogólnia się na charakterystyczne dla tych tylko ludzi poczucie godności, pewną dumę. Nawet 
należący do ludności podległej Kozak jest wcielonym przeciwieństwem uniżoności. Czytamy o tym 
w powieści pt. Koszowata: “W pierwszej komnacie stał Kozak rosły, czupurny, młody taki chwat, 
iż na nim literami życia wypisana ta treściwa gadka: <A ja Kozak z Ukrainy, / Kozak z rodu, Kozak 
z miny. // Skłonił się i patrzał, nie jak sługa, ale jak pan>” [10, s. 12]. Dla takich dzielnych 
Kozaków nie istnieje słowo “niemożliwe”. Pozytywny bohater Koszowatej, Kozak Maksym, 
przypomina staremu Cześnikowi dawne czasy. Pod wpływem tych wspomnień Cześnik mówi: “Jak 
widzę tego chłopca, to mi się zdaje, że to jakiś z tych dawnych chwatów zaporoskich; on się nie 
uczył tych słów: trudno, niepodobna; co pomyśli, to można, a co można, to i zrobi” [10, s. 16–17].  

Te pozytywne cechy Kozaczyzny nie są wartościami przemijalnymi, nie podlegają – w 
przekonaniu Czajkowskiego – niszczącemu działaniu czasu, nie są też wyrazem mody ani 
koniunkturalizmu. Są za to najistotniejszą częścią osobowości czy raczej duszy kozackiej. W 
zakrojonej z epickim rozmachem powieści Owruczanin Czajkowski podkreśla, że mieszkańcy tej 
położonej na wołyńskich rubieżach ziemi żyją jakby poza czasem: tak samo, jak żyli ich praojcowie 
i tak samo – twierdzi narrator – jak żyć będą ich prawnuki. Ramy tego życia wyznaczają: “polskość 
w duszach i na ciele, w sercach taka krew kipiąca i taki popęd do szabli, i takie ślepe posłuszeństwo 
starszym” [6, s. 26]. Erozja wysokich, szlachetnych wartości wynika, zdaniem Czajkowskiego, z 
negatywnych skutków wpływów zewnętrznych. Polska była wierna ethosowi rycerskiemu, dopóki 
nie “zmałpiała”, nie zaczęła chłonąć obcych jej nowinek z Francji, póki autentycznej, ludowej jakby 
religijności nie zastąpiła jezuickim spekulatywizmem i nie weszła do gry obcych jej politycznie sił. 
Owrucz w wizji Czajkowskiego staje się zaś jakby miniaturą świata, makrokosmosem zamkniętym 
w ciasnej, miejskiej przestrzeni, i jednocześnie wyrazem ludzkiej tęsknoty do sacrum:  

Na wzgórzu odbielą jaśni się kościół dominikanów i wieżyca ku niebu się piętrzy […] 
Niedaleko kościoła jak minaret wschodni strzela kopułą w obłoki cerkiew świętego Mikołaja. Na 
drugim wzgórzu olbrzymie, pojezuickie zabudowania […] na innym wzgórzu cerkiew świętego 
Bazylego, po kijowskiej druga na Rusi […] [Na spaskim wzgórzu] się bieliła kaplica Zbawiciela [6, 
s. 50–51].  

Wielokulturowość Owrucza (przypomnijmy, że odgrywa on rolę jakby mikrokosmosu całej 
Ukrainy) wyrażająca się w wielowyznaniowości, pewnej otwartości kulturowej i pochodnej od niej 
tolerancji, staje się właściwie dla Czajkowskiego modelem przyszłej, odrodzonej Polski. Siła 
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trwania takiej społeczności polega na poszanowaniu tradycji, prostolinijności i dzielności 
mieszkańców oraz na odrzucaniu obcych, destrukcyjnych wpływów. Owrucz jest w sensie 
kulturowym i antropologicznym strukturą zamkniętą i otwartą zarazem. Otwartą, bo zdolną do 
trwania w pewnym sprawdzonym, samoregulującym się mechanizmie, zamkniętą zaś dlatego, że 
eliminującą z góry wszelkie wpływy niezgodne z prymarną zasadą pluralizmu i tolerancji. Wydaje 
się to paradoksalne, ale mechanizm taki trwać może bez żadnej władzy, bez żadnego sterowania, 
ponieważ zasadniczo sposób jego istnienia ufundowany jest na żywym przejmowaniu, a więc na 
aktualizowaniu tradycji i braku tęsknoty do jakiegoś alternatywnego, obcego mu wzoru. Dlatego 
katastrofa przyjść może tylko z zewnątrz. I przychodzi.  

Najważniejszym chyba dla Czajkowskiego źródłem koliszczyzny jest właśnie zazdrość 
Petersburga o ten obszar wolności, braterstwa, dzielności. Istnieją oczywiście krzywdy i żale. 
Samoregulujący się mechanizm “rodzinny” (dzieci jednej ziemi) poradziłby sobie z nimi, ale w tę 
sielską rzeczywistość wkracza polityczna intryga. Czajkowski, jak wszyscy w XIX wieku, był 
przekonany, że ruch hajdamacki lat 1768–1769 inspirowany był z Petersburga*. Do 
przeprowadzenia tych brudnych planów wykorzystano hierarchię cerkwi prawosławnej patriarchatu 
moskiewskiego. W powieści Wernyhora Protopop przybyły zza Dniepru, wysłuchawszy narzekań i 
żali chłopstwa, kieruje ich myśli w stronę rzezi, wspierając się jednocześnie siłą i kościelnym 
autorytetem tronu petersburskiego: przybyłem między was za wolą Synodu, a za rozkazem 
Katarzyny drugiej, szczęśliwie dziś panującej w Rosji. Dla tej możnej Imperatorowej 
posłuszeństwo i poszanowanie mieć powinniście tak wielkie, jak dla samej Cerkwi. Niedola wasza 
znalazła pomiłowanie u jej tronu; a do was teraz należy, aby krew lacka i żydowska spłynęła po 
nożach święconych przez kapłanów przeczystej wiary. Idą mnogie maże naładowane tym drogim 
darem, który wam caryca ofiaruje. Jak słowo Boże roznieście je po chatach Ukrainy, od Dniepru aż 
do Bugu, niechaj się ręce wiernych broczą w jusze niewiary [7, s. 7].  

Nie miejsce tu na bliższe przedstawienie obrazu koliszczyzny, tego archetypu 
wyobraźniowego rewolucji dla Polaków pierwszej połowy XIX wieku. Wspomnieć jednak trzeba, 
że Czajkowski podkreśla ogrom okrucieństwa po obu walczących stronach, ukazuje cierpienie 
mordowanych Polaków, ale też męczeństwo wieszanych, ćwiartowanych, obdzieranych ze skóry i 
wbijanych na pal hajdamaków. Bilans koliszczyzny na każdym poziomie był bowiem ujemny dla 
Ukrainy i Polski. Podżegających do rzezi popów awansowano na wyższe stanowiska w cerkiewnej 
hierarchii. Wspierający rebelię oficerowie rosyjscy wyróżnieni zostali medalami, nagrodzeni 
pieniędzmi i majątkami ziemskimi. Polską szlachtę, która walcząc z koliszczyzną opowiadała się 
jednocześnie za Konfederacją Barską, odsunięto od wszelkich stanowisk, szlachcice “na bruku bez 
chleba siedzą”. Chłopi zaś, którzy wzięli czynny udział w koliszczyźnie zostali powieszeni, 
poćwiartowani, powbijani na pal [7, s. 248]. Dlatego jeżeli to wspólne cierpienie ma mieć jakiś sens 
historyczny, to – zdaniem pisarza – politycznym testamentem koliszczyzny musi być zbratanie 
Polaków i Ukraińców, by nigdy już podszepty obcego państwa (w tym wypadku Rosji), będące 
wyrazem jego obcych i Ukraińcom, i Polakom interesów, nie wbijały klina między “dzieci jednej 
matki”. Na walce takiej traci bowiem i Polska, i Ukraina [7, s. 134]. 

I bliższą własnym czasom historię Czajkowski przedstawia właśnie jako spełnianie się owego 
testamentu. Krew przelana w Humaniu oraz w tylu innych miejscach staje się spoiwem obu ludów. 
W opowiadaniu Owruczanie 1794 Czajkowski kreuje sytuację, w której owrucki opat bazylianów, 
usłyszawszy o wybuchu insurekcji kościuszkowskiej, skrzykuje rozmaitych dziadów, żebraków 
przykościelnych, każe im iść między lud i nawoływać do powstania:  

Wy, dziady z torbami, dobrą wieść w podarku ludowi Bożemu nieście, proście o jałmużnę dla 
wiary, dla Ojczyzny, dla wolności; niech własnego życia i mienia nie skąpią, niech między wrogów 
hojnie śmiercią szafują, a ostoi się kościół powszedni, jedyny; będzie Polska, zaświeci swoboda 
ludowi [11, s. 118].  

Agitacja ta nie jest gołosłowna. Czajkowski podkreśla ludowy charakter powstania 
Kościuszki, zaznacza, że ideały patriotyczne rozciągnąć się mają teraz także na chłopstwo. 

                                                
* Współczesne badania historyczne nie potwierdzają zaangażowania Petersburga w koliszczyznę.  
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“Waćpanowie i cała szlachta – mówi opat bazylianów w Owruczu – chłopów hołubcie do siebie; 
mówcie im, żeśmy wszyscy bracia Polacy i tak czyńcie z nimi jak z braćmi” [11, s. 123].  

Zabory stały się wspólnym nieszczęściem Polaków i Ukraińców. Solidarność w nieszczęściu 
sprzyja zaś idealizacji dawnych czasów. W opowiadaniu Łuszczanie 1812 Czajkowski przywołuje 
rusińską piosnkę, którą śpiewali chłopi w tym pamiętnym roku wojny, tęskniąc do epoki, w której 
panowała tu Rzeczpospolita.  

 Jak buły stare Pany, łehki na robotu,  
 Tyżdeń robyw w domu, panszczyna w sobotu; 
 Nastały młode Pany, tiażki na robotu,  
 Ciły tyżdeń panszczyna, tołoka w sobotu [11, s. 156].  
Solidarna tęsknota polskiej szlachty i ukraińskiego chłopstwa staje się jakby zapowiedzią 

proroctw Wernyhory, formułowanych w tragicznym roku koliszczyzny: 
Przyjdzie czas – powiadał Wernyhora – kiedy szlachcic i chłop poddadzą karki pod obce 

jarzma, nadstawią plecy na obce baty, a odludne stepy, dalekie krainy zaludnią się synami polskiej 
ziemi, a Polskę na szmaty rozżarzą obce ręce, i długie lata będzie łzami się skrapiać, krwią broczyć 
i na łożu śmierci ze śmiercią walczyć. – I smutnie głos opuścił: – Nareszcie skona. – Potrząsł 
głową, zadumał się, po chwili wzniósł głowę w niebo: – ale zmartwychwstanie [7, s. 57].  

Wieszcz ukraiński Wernyhora jest pewien, że Polska ma przed sobą przyszłość. I pewien jest, 
że przyszłość ta nadejdzie dzięki dzielności wielu narodów (dodajmy, nie bez materialnej pomocy 
Zachodu) zespolonych rycerskimi wartościami honoru, dzielności i wolności, przechowanymi w 
nieskażonej postaci wśród Kozaków. Wernyhora wie, że to Kozaczyzna, czyli Ukraina, zbawi 
Polskę. Wygłoszona na chwilę przed śmiercią dzielnego wieszcza profecja jest wizją wydarzeń 
związanych z rozbiorami, wojnami napoleońskimi, restytucją Królestwa, powstaniem 
listopadowym, emigracją i wygnaniem na Sybir: 

Nareszcie nadejdzie czas, kiedy Anglik sypnie złotem, Francuz wesprze, Muzułmanin konie napoi 
w Horyniu. Polacy liczni jak drzewa litewskich borów, jak ziarnka piasku brzegów Wisły, jak burzany 
stepu, powstaną i walczyć będą z wrogami. Pierwsze zwycięstwo odniosą w jarze Hańczarychy, drugie 
koło mogił Piata i Perepiatychy, trzecie przy siedmiu mogiłach, czwarte i ostatnie między 
Rzeszczowem a Jańczą. Dniepr całkiem krwią się zfarbuje, potaszczy o porohy roztrącać trupy wrogów, 
a od Czarnego morza do Bałtyckiego, od Karpatów po Niżowe stepy nie będzie ani Niemca ani 
Moskala na polskiej ziemi: i Polska będzie wielka, potężna po wieki wieków [7, s. 254]! 

Warunkiem spełnienia się proroctwa musi być jednak wspomniana dzielność i bitność polskiej 
(czyli tym samym ukraińskiej) szlachty. W pozostającej do dzisiaj w rękopisie powieści pt. Bośnia 
Czajkowski pisze: “O, szczęśliwe narody te, które szablistą szlachtę mają, ich narodowość ostoi się 
jak opoka i przetrwa wieki – biada zaś narodom, których szlachta szablę na łokieć, na kwartę 
zamienia. Jak imię swoje przespekulują, tak i narodowość przehandlują” [12, s. 170]. Dlatego trwać 
winna odwieczna gadka i odwieczny sposób życia owruckiej szlachty: “W zgodzie żyć, mało 
mówić, wiele pić i tęgo bić” [11, s. 120].  

Czajkowski jednak rozumiał, że profecja nie spełnia się sama z siebie. Być może nieco 
uzupełniając jego poglądy, dopowiedzmy, że sądził, iż z otwartych przez Opatrzność możliwości 
ludzie mają obowiązek skorzystać. Dlatego, wcielając w życie romantyczny ideał jedności słowa i 
czynu, postanowił właśnie konkretnym działaniem dopomóc wyrokom Opatrzności, sprowadzić 
historyczną myśl Boga na ziemię, wcielić ją w konkret politycznego i wojskowego działania. Nie 
wiadomo dokładnie kiedy i dlaczego rozstał się Czajkowski z Towarzystwem Demokratycznym i 
został sojusznikiem linii politycznej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Nie da się też 
jednoznacznie stwierdzić, czy Czajkowski swą działalność polityczno-dyplomatyczną i wojskową 
rozdzielał okresami aktywności literackiej, czy odwrotnie, pracę pisarską przerywał, by stać się 
politykiem i generałem.  

Od 1840 roku przebywał w Rzymie jako agent dyplomatyczny księcia Czartoryskiego, a od 
1841 przeniósł się do Stambułu, gdzie zbudował najprężniejszą chyba agendę dyplomatyczną Hôtel 
Lambert. Nie poprzestał jednak tylko na działalności dyplomatycznej. Podjął się zorganizowania 
dla Turcji oddziałów kozackich. Rząd turecki mianował go więc mirimiranem, czyli hetmanem 
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zaporoskim [13, s. 14–15]. Usamodzielnianie się Czajkowskiego i wzrost znaczenia (szczególnie w 
okresie wojny krymskiej) stworzonych i dowodzonych przez niego formacji kozackich budził 
jednak zaniepokojenie konserwatystów z Hôtel Lambert. Postanowiono wysłać więc nad Bosfor 
hrabiego Władysława Zamoyskiego, by przejął etnicznie polski i katolicki tzw. II pułk Kozaków 
Otomańskich i stworzył przeciwwagę dla żywiołu kozackiego i dla samego Czajkowskiego, w 
którym niektórzy widzieli nawet przyszłego Chmielnickiego [13, s. 16]. Obawy o samodzielność 
Czajkowskiego w jakimś stopniu odnosiły się też do jego apostazji. Otóż w 1850 roku, zagrożony 
wydaleniem z Turcji, Czajkowski przeszedł na islam, przyjmując imię Mehmed Sadyk, które 
później zmienił na Sadyk Pasza. Jego decyzja wzbudziła histeryczną reakcję na emigracji. Ze 
spokojem apostazję Czajkowskiego przyjął wtedy chyba tylko Mickiewicz, twierdząc, że autor 
Powieści kozackich i tak nie był nigdy człowiekiem zbyt religijnym, więc i tej jego decyzji nie 
należy przyjmować z przesadną, nadmierną powagą [13, s. 26]. Mickiewicz miał się nawet wyrazić, 
że Sadyk “spełnia daleko wznioślejsze, trudniejsze i religijniejsze posłannictwo, niż najopaślejszy 
prałat przy beczce wina i dobrej pieczeni”. Zapewne Mickiewicz oceniał owe spory i histerie 
religijne z wyżyn towianizmu, a z tego punktu widzenia każdy kościół oficjalny był rodzajem 
zinstytucjonalizowanej herezji, a zatem przynależność do takiego czy innego rytu, do takiej czy 
innej religii była sprawą drugorzędną. Z kolei Czajkowski – Sadyk jako dowódca kozacki mógł 
realizować najważniejszą ideę swego życia – zainicjować odrodzenie Polski przez Kozaczyznę. 
Jeżeli bowiem Polska w swych dziejach pełniła rolę antemurale christianitatis, to Kozaczyzna – 
zdaniem Czajkowskiego – pełnić musiała rolę antemurale Poloniae.  

Polityczna i wojskowa praca Czajkowskiego nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. 
W 1855 roku zmarł w Stambule Mickiewicz – najwierniejszy i najżarliwszy obrońca idei 
Kozaczyzny. W 1866 roku zmarła Ludwika Śniadecka, żona i wieloletnia współpracownica Sadyka. 
Idea wskrzeszenia Kozaczyzny w Turcji i przeniesienia jej na Ukrainę, wywołania powstania 
nieubłaganie okazywała się romantyczną utopią. Do tego tradycyjny ethos rycerski jednak 
odchodził w przeszłość, jednak nie z powodu represji politycznych, lecz pod naciskiem przemian 
gospodarczych, kapitalizacji obejmującej już nie tylko miasta, ale także wieś, gospodarkę rolną. 
Ponadto w 1870 roku w wojnie francusko-pruskiej rozsypało się II Cesarstwo. Francja dla własnego 
bezpieczeństwa musiała związać się szczerym sojuszem wojskowo-politycznym z Rosją, a 
wszystkie nadzieje i rachuby oparte na Napoleonie III i propagowanej przez niego zasadzie 
narodowości rozsypały się w dniu klęski Francuzów pod Sedanem. Cała zorientowana od ponad pół 
wieku na Francję polityka polska zbankrutowała nieomal z dnia na dzień.  

Czajkowski pisał w tym czasie powieści poświęcone Słowianom bałkańskim: wspomnianą już 
Bośnię, Bułgarię i Nemolakę. We wszystkie te utwory wpisana została wyraźna tendencja 
rusofilska. Klęska Francji i oczywista słabość Turcji przekonywały Czajkowskiego, że Słowianie 
nolens volens liczyć mogą tylko na Rosję. Rosja ma dość siły, by uratować Słowian przed 
Niemcami i jest dość konserwatywna, by przechować wartości przedkapitalistycznej formacji.  

Powróciwszy już do Rosji Czajkowski napisał powieść pt. Rodzina Gilów*. 12 listopada 1874 
roku pisał w liście do Sabatyna: “Piszę mój romans czyli powieść, że Żydzi lepsi niż hrabiowie 
polscy” [14, s. 227]. Przyjrzyjmy się – dla kontrastu z dawniejszą idealizacją Ukrainy – jak rzecz 
się ma w tej późno już napisanej powieści współczesnej. Akcja osadzona została w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku i ukazuje środowisko szlacheckie na Ukrainie już po reformie, 
wysadzone z siodła. Dwóch ziemian, krewniaków, stara się jakoś znaleźć w tej nowej sytuacji. 
Każdy jednak inaczej. Jan żyje wedle starych tradycji sarmackich, po prostu oddaje swe interesy w 
ręce Żydów i tym sposobem się ratuje. Natomiast Czesław eksperymentuje, powierza swój majątek 
hrabiemu, który doprowadza go do ruiny. Czesław musi wraz z rodziną opuścić swój dom, tuła się 
po mieście, wreszcie umiera, powtarzając przed śmiercią, że “lepsi Żydzi”. Czajkowski zmienia 
więc, możemy tak stwierdzić na podstawie głównego przesłania powieści, nie tylko swe poglądy 
polityczne i wyznanie, ale także sposób oceniania zjawisk społeczno-gospodarczych. Wcześniej – 
jak pisze Jarmil Pelikán – “Żydów potępiał jako sługusów przede wszystkim magnaterii, w 

                                                
* Opublikowana w odcinkach przez “Nasz Kraj” w roku 1907.  



Збірник наукових праць   

 

175

Rodzinie Gilów używa ich dla przeciwstawienia znienawidzonym wierzchołkom kapitalizującej się 
polskiej arystokracji” [14, s. 229]. Czajkowskiemu bardzo nie podobał się kapitalizm. Podkreślał, 
jak wielką niesie on dehumanizację. W celach zarobkowych ludzie się zajmują “nawet żeniaczkami 
i rozwodami, bo i to handel w dzisiejszym społeczeństwie. Dzisiejszy postęp – wszystko 
spieniężyć: naukę, sztukę, uczucia nawet” [14, s. 231].  

Ukraina, którą opuszczał wraz z Pułkiem Jazdy Wołyńskiej Karola Różyckiego w 1831 roku i 
Ukraina, którą powitał w 1872 nie była już tym samym krajem. Dlatego, przybywszy do Kijowa, 
złożył publiczne wyznanie wiary:  

We wszystkich przechodach mego politycznego życia główną myślą moich zachodów było 
wrócenie Polaków do Sławiańszczyzny, z której według przekonania mego nigdy nie powinni byli 
wychodzić; oderwać ich od Zachodu, gdzie nami się posługiwano, a potem nas na poniewierkę 
rzucono, a wrócić do Wschodu, gdzie było nasze rodowe miejsce. Tym duchem oddychały moje 
pisma, nacechowana była dyplomacja i wszystkie moje czynności [2, s. 211].  

Pozostaje kwestią otwartą, czy ta koniunkturalna przecież i w jakimś stopniu wymuszona 
sytuacją deklaracja jest jednak merytorycznie uzasadniona, czy pozostaje kolejnym życzeniem 
pisarza, z którym historia obejdzie się tak, jak zwykła obchodzić się zawsze – okrutnie i ironicznie. 
Jeżeli nawet jednak deklaracja ta jest szczera i prawdziwa (a wykluczyć tego nie można), to 
Czajkowski sam wymierzył sobie sprawiedliwość, gdy, zniedołężniały i stary, znalazł jeszcze w 
sobie dość siły, by 18 stycznia 1886 roku w Parchimowie (gubernia czernichowska) pociągnąć za 
spust, decydując samemu, kiedy opuścić ten świat.  
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