
           

190 lat  „Gazety Polskiej”

Mecenas projektu

 „ „Gazeta Codzienna” w okresie międzypowstaniowym stawała się dla Polaków apologetką duchowej spuścizny po szlacheckich przodkach. 
Na swoich łamach publikowała m.in. powieści historyczne, gawędy i wspomnienia znanych pisarzy krajowych, wskrzesicieli i piewców kultury szlacheckiej. 
Kultywowała pamięć o staropolskich twórcach, przywołując postać mistrza z Czarnolasu czy księdza Józefa Baki – XVII-wiecznego poety i kaznodziei – oraz 
drukując m.in. fragmenty barwnych „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska – najsłynniejszego sarmackiego gawędziarza. Wskrzeszała więc ducha dawnej 
Rzeczypospolitej szlacheckiej, uświadamiając współczesnym, że są spadkobiercami i kontynuatorami wielowiekowej tradycji Sarmatów – walecznych rycerzy 
miłujących swą ojczyznę, prawych i honorowych, obrońców wiary, gorliwych katolików, ludzi nadzwyczaj gościnnych, ceniących rodzinne i sąsiedzkie więzi, 
dla których całym światem jest ojczysta ziemia i odziedziczony po przodkach modrzewiowy dworek. Rodowe siedlisko to symbol tego, co swojskie, bliskie, 
to rodzinne gniazdo, którym opiekuje się Najświętsza Panienka i w którym żyje się w łączności z tradycją przodków. To swoiste centrum polskości. „Gazeta 
Codzienna” pragnęła wydobyć to, co w dawnej kulturze sarmackiej najwartościowsze dla XIX-wiecznych Polaków żyjących w zniewolonej ojczyźnie. 

Wskrzesić ducha dawnej Polski 
„Gazeta Codzienna” o świecie Sarmatów

Dodatek pod redakcją  
Agnieszki Kowalczyk
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I

 Sarmatyzm  
– najważniejsza część 

narodowego dziedzictwa
Mimo iż sarmatyzm jako typ polskiej 
kultury szlacheckiej przeżywający 
swą świetność w XVII wieku stawał 
się niejednokrotnie obiektem krytyki, 
zwłaszcza oświeconych, jako synonim 
zacofania, apologii złotej wolności, 
ksenofobii i nietolerancji religijnej, 
to jednak romantycy dokonali jego 
rehabilitacji, odnajdując w staroszlacheckiej 
kulturze kontuszowej esencję polskości.

F
enomen XIX-wiecznej fascynacji sarma-
tyzmem tak oto tłumaczy badacz roman-
tyzmu Andrzej Waśko: „Miarą patrioty-
zmu po rozbiorach stał się szacunek dla 
całej narodowej tradycji, co jeśli nie eli-
minowało, to w oczywisty sposób ogra-

niczało krytykę dawnej »anarchii« i wad szlachec-
kich. Zresztą sami twórcy romantyczni wywodzili 
się ze szlachty prowincjonalnej, zwłaszcza z ziem 
wschodnich, i z tradycjami historycznymi swoich 
regionów identyfikowali się na ogół bez zastrze-
żeń. […] Romantycy byli […] pierwszą polską gene-
racją, która nie pamiętała już z własnego doświad-
czenia Polski przedrozbiorowej, a zarazem ostatnią, 
która poprzez ludzi najstarszego pokolenia stykała 
się z żywymi świadectwami pamięci o tamtej epoce. 
Niezwykłe wrażenie, jakie wywierały w XIX wieku 
opowiadania kontuszowych starców pamiętają-
cych czasy saskie i stanisławowskie poświadcza-
ją w swoich pismach Henryk Rzewuski, Zygmunt 
Krasiński, Konstanty Gaszyński, Michał Grabowski, 
Wincenty Pol, Józef Korzeniowski i wielu innych. 
[…] Pierwotnemu impulsowi epickiemu, którym 
jest chęć zachowania pamięci o ludziach i wydarze-
niach, towarzyszyły też inne czynniki. Była to, po 
pierwsze, tendencja do idealizacji przedrozbioro-
wej przeszłości z perspektywy współczesnych do-
świadczeń politycznych, takich jak represje i ogra-
niczenia życia narodowego pod zaborami, emigra-
cja czy zesłanie. Po drugie – swoiście romantyczna 
nostalgia historyczna, skłonność do wczuwania się 
w ulotną atmosferę bezpowrotnie minionych epok”. 
Sarmatyzm okazał się więc w oczach romantyków 
bodaj najważniejszą częścią narodowego dziedzic-
twa. Odżywał we wspomnieniach, barwnych opo-
wieściach, w twórczości literackiej i artystycznej, 
budził emocje i działał na wyobraźnię. „Materialne 
i duchowe pamiątki sarmatyzmu – jak pisze Alek-
sander Nawarecki – były konserwowane i aktuali-
zowane w wielu dziedzinach, m.in. w architektu-
rze (styl dworkowy), muzyce (inspirująca rola po-
loneza), stroju (moda na »konfederatkę«), kuchni 
(popularność potraw staropolskich), a nawet reli-
gijności (kult maryjny)”. Sarmatyzm pociągał swą 
odrębnością kulturową – w sferze bogatej obycza-
jowości (polowania, kuligi, biesiady, zabawy zapu-
stowe, pojedynki pijacko-kulinarne, zagadki, toa-
sty), form życia rodzinnego i sąsiedzkiego (zjazdy 
i narady familijne, domowe uroczystości), działal-
ności publicznej (sejmiki, procesy, wyprawy wojen-
ne, służba dworska i dyplomatyczna), aktywności 
religijnej (odpusty, procesje, pielgrzymki, nabożeń-
stwa). Dziewiętnastowiecznych Polaków zachwycał 
też sarmacki strój – czerwone kontusze i złote pasy, 
atłasowe żupany, wyszywane złotymi nićmi safia-
nowe buty. „Narodowy strój szlachecki wymagał 
noszenia klejnotów i zdobionej broni. Stąd też cięż-
kie łańcuchy, guzy, pierścienie, manele” – jak wyli-
cza Zbigniew Kuchowicz. Stąd czaple pióra, diamen-
towe spinki, perły, kosztowne karabele, szable zdo-
bione przez złotników, stąd buzdygany wysadzane 
drogimi kamieniami. Odwołując się do literatury, 
„Gazeta Codzienna” odsłoni przed swymi czytelni-
kami różne typy i wzorce osobowe Sarmatów – go-
spodarza, rycerza i junaka, którym przypisywano 
charakterystyczne atrybuty – pług, szablę i puchar 
oraz swoiste cechy: gospodarską zapobiegliwość, 
przywiązanie do rodzinnej ziemi, gościnność, rycer-
skie poczucie honoru, patriotyzm, a także junacki 
żywiołowy temperament, humor i fantazję. Wśród 
typów sarmackich znajdziemy całą galerię dziwa-
ków i oryginałów, w tym hulaków, obieżyświatów, 
pojedynkowiczów, a więc postaci co najmniej am-
biwalentne z awanturniczo-groteskowym typem 
junackim na czele, któremu początek dały w lite-
raturze kozackie powieści Czajkowskiego. Ale nie 
zabraknie tu też szlacheckich gawędziarzy, wier-
nych sług, uduchowionych zakonników oraz nie-
zapomnianych postaci historycznych, jak Radziwiłł 
„Panie Kochanku”, Maurycy Beniowski czy też sta-
rosta kaniowski, Mikołaj Bazyli Potocki. Ta bogata 
galeria dawnych Sarmatów bez wątpienia przycią-
gała uwagę czytelników „Gazety Codziennej”, którzy 
śledząc ich losy, analizując postawy życiowe, mieli 
możliwość wniknięcia w różnorodne i wciąż fascy-
nujące sfery szlacheckiej egzystencji.

 „  
Dziewiętnastowiecznych 
Polaków zachwycał 
sarmacki strój – czerwone 
kontusze i złote pasy, 
atłasowe żupany, 
wyszywane złotymi nićmi 
safianowe buty.

Juliusz Kossak, Wyjazd na polowanie z sokołem
Józef Brandt, Jarmark na Podolu
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II 

Kopiec graniczny 
symbolem świata 
staroszlacheckiego 

Obraz świata szlacheckiego z czasów 
potopu szwedzkiego przybliża 
nam „Gazeta Codzienna” w 1852 r., 
zamieszczając na swych łamach 
opowiadanie „Kopiec graniczny. Przygoda 
z dziejów szlacheckich (r. 1656)” autorstwa 
Antoniego Wieniarskiego.

P
rzenosimy się wówczas do powiatu kra-
snostawskiego w ziemi lubelskiej, by po-
znać dwóch skłóconych ze sobą szlachciców. 
Pierwszym jest właściciel Gorzkowa – Kasz-
telanic Sochaczewski, Maciej Stamierowski 
herbu Półkozic – „człowiek młody, poryw-

czy, dumny z zasług ojca, które mu się w spadku wraz 
z majątkiem dostały”. Jego adwersarz zaś to pan na Or-
chowcu, Stolnik Nurski, Jacek Jeżowski herbu Strzemię 
– „szlachcic zawadiaka, niegdyś towarzysz Samuela Zbo-
rowskiego, a później zapalony stronnik drugiego sza-
leńca Szczęsnego Herburta i uczestnik wszystkich jego 
gwałtownych sprawek”. Były to więc dwie nieokiełzna-
ne natury szlacheckie, znane w całym powiecie. Stolnik, 
choć już sędziwy, nie stracił nic ze swego gwałtownego, 
nieposkromionego usposobienia: „Żaden sejmik, żaden 
zjazd szlachecki, ani nawet zwyczajna sąsiedzka gości-
na, na których był […], nie obeszły się bez burdy, a cza-
sem i dobycia szabel, bo żebyś był anioła przy nim po-
stawił, to on by i do niego znalazł zaczepkę”. W gruncie 
rzeczy Stolnik był człowiekiem dobrym – „gospodarzem 
zawołanym, panem sprawiedliwym, obywatelem uczyn-
nym”, gotowym nawet z biednym podzielić się ostatnim 
kontuszem. Kasztelanic zaś, dumny i zawistny, starał się 
zawsze i wszędzie poniżyć swego wroga, wynieść wła-
sny ród, chełpiąc się tylko zasługami ojca. 

Pozytywnym bohaterem tej opowieści będzie jednak 
zupełnie ktoś inny – Bartosz Korniat herbu Kuszaba 
– wierny sługa starego Kasztelana. Był on ucieleśnie-
niem staroszlacheckich cnót – waleczności i poświę-
cenia dla ojczyzny, bronił uparcie własnego rodu oraz 
życia i godności swego pana, którego nie opuścił w naj-
większym niebezpieczeństwie. Korniat sześć razy cięty 
szablą w bitwie ze Szwedami pod Felinem (1602 r.) po-
trafił jeszcze zasłonić Kasztelana od kopii nieprzyjaciel-
skiej, a gdy zostali zamknięci w murach obcej stolicy 
i cierpieli straszny głód, Bartosz, sam nic przez dwa dni 
nie jedząc, ukrywał kawał chleba i sztukę wędliny dla 
Kasztelana. Ten zaś pełen wdzięczności dla oddanego 
sługi podarował mu wioskę i przysiągł, że i jego dzie-
ci okazywać będą Korniatowym potomkom dozgonnie 
szacunek. Stało się jednak inaczej. Syn Bartosza, Grze-
gorz, został wprawdzie wzięty na służbę do młodego 
Kasztelanica, ale po czterech latach spotkała go z jego 
strony straszna zniewaga. Pomagał bowiem w tajem-
nicy Jadwidze, sierocie po starym Kasztelanie, której 
brat chciał wszystko odebrać i umieścić ją w klaszto-
rze. Ta zaś pokochała z wzajemnością syna Stolnika 
– Zygmunta – potomka odwiecznego wroga ich rodu. 
Był on szlachetnym młodzieńcem, miłującym ojczyznę 
i czekającym tylko na znak, by przystąpić do konfede-
racji tyszowieckiej, stanąć po stronie króla i walczyć 
ze szwedzkim najeźdźcą. Grzegorz, wstawiając się za 
sierotą i ułatwiając jej potajemne spotkanie z Zygmun-
tem, popadł w niełaskę Kasztelanica i wyrzucony został 
z pańskiego dworu „jak szalbierz… jak włóczęga”. Taki 
sam los spotkał jego ojca Bartosza, którego Kasztelanic 
przepędził z majątku ofiarowanego mu niegdyś przez 
starego pana. Swój dom opuszczał on z żalem, równo-
cześnie błogosławiąc dawnego dobrodzieja. W drodze 
do Borowa widział swój płonący dwór, bo ludzie Kasz-
telanica podłożyli już ogień pod jego fundamenty. Tym-
czasem Grzegorz walczył o ojczyznę u boku Stolnika, 
łącząc się z konfederatami tyszowieckimi. 

Wieniarski nie tylko ciekawie buduje fabułę swej opo-
wieści, lecz także oddaje równocześnie heroizm wal-
czących ze Szwedami Polaków, wskrzesza ducha ojczy-
stych dziejów i rycerski etos, któremu pozostawali wier-
ni dawni Sarmaci: „Rok 1656 obudził drzemiących nad 
własną sprawą, i w zwątpiałe serca wlał ożywiający bal-
sam nadziei. Jeszcze przy końcu grudnia roku upłynnio-
nego, Konfederacja Tyszowiecka, na czele której stanę-
li najgorliwsi o publiczne dobro mężowie, dała poznać 
że – jak powiedział Starowolski: – Bóg jest Wszechmoc-
ny, a los odmienny! Jego przykład, obrona Częstochowy, 
usiłowania Tyszowczaków, otwierają narodowi oczy – 
przestrach olbrzymiej szwedzkiej potęgi niknie, Jan Ka-
zimierz sprowadzony do Lwowa ojcowskim głosem od-
zywa się do swoich dziatek, głos ten rozchodzi się od 
granic do granic, natężają uwagę, aby go usłyszeć i niosą 
serca, siły i mienie na jego obronę. Karol Gustaw pozna-

je, że tryumfował za wcześnie, że korona, którą już czuł 
na swojej głowie, wymyka mu się z rąk, że teraz dopie-
ro rozpoczyna walkę z narodem”. Rozsierdzeni klęską 
Szwedzi nie oszczędzają ani szlacheckich dworów, ani 
wieśniaczych chat, wciąż siejąc nowe pożogi i szerząc 
mordy. Zagrażają też Kasztelanicowi, który salwuje się 
ucieczką i próbuje ukryć w napotkanej po drodze chacie. 
Okazuje się, że jej gospodarzem jest wypędzony przez 
niego Bartosz Korniat, lecz ten mimo licznych zniewag, 
przyjmuje go pod swój dach i chroni przed wrogiem, 
wypełniając tym samym staroszlachecki kodeks war-
tości. „Jeszcze szlachcic polski nigdy i nikomu, a nawet 
śmiertelnemu wrogowi, nie zamknął drzwi w nieszczę-
ściu” – rzekł uroczyście do Kasztelanica stary Bartosz, 
ratując mu życie. 

Opowieść kończy się pojednaniem obu rodzin szla-
checkich na kopcu granicznym. W tym właśnie miej-
scu doszło wcześniej do haniebnego aktu przemocy ze 
strony Kasztelanica wobec Bartoszowego syna, który 
pojmany z jego rozkazu przez chłopów, został tu pobi-
ty. Teraz zaś na owym kopcu przyszło odpowiedzieć za 
swoje czyny Kasztelanicowi, który od szlacheckiej gro-
mady odebrał razy za wszystkie swe nieprawości. Ty-
tułowy kopiec graniczny to u Wieniarskiego symbol 
staroszlacheckiego świata wartości, którego filarami są 
poczucie honoru i sprawiedliwości, poświęcenie dla oj-
czyzny i solidarność ze wspólnotą.

III 

Na stepach 
Ukrainy, czyli rzecz 
o staroście kaniowskim

Inny obraz z dziejów dawnej 
Rzeczypospolitej, tym razem z czasów 
konfederacji barskiej, przynosi drukowana 
w „Gazecie Codziennej” w 1856 r. 
powieść „Pan starosta kaniowski” Michała 
Grabowskiego, której bohaterem staje się 
kresowy magnat Mikołaj Bazyli Potocki.

Józef Brandt, Kozak i dziewczyna przy studni
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J
est to autentyczna postać historyczna, już za 
życia obrosła legendą i frapująca polskich ro-
mantyków – m.in. Seweryna Goszczyńskiego, 
Aleksandra Grozę, Henryka Rzewuskiego i Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego, którzy stworzyli 
w swoich powieściach, opowiadaniach i gawę-

dach jego literacki portret. „Wzrost prawie olbrzymi, 
twarz rumiana, zwiędła, zawiesisty wąs siwy, sieledziec 
na głowie zakręcony za ucho” – pisał o sarmackiej fizjo-
nomii Potockiego Julian Ursyn Niemcewicz.

Szaleństwa „szalonego baszy” 
i odkupienie

Starosta kaniowski jako dziedzic Potoka, Horoden-
ki, Gołogór oraz klucza baryskiego i peczeniżyńskiego 
stawiany był w rodzie Potockich na trzecim miejscu 
pod względem bogactwa, po hetmanie Józefie i kraj-
czym Franciszku Salezym. Najbardziej jednak pocią-
gała wszystkich tajemnica jego bujnej szlacheckiej 
natury, nieposkromiony temperament i kozacki tryb 
życia. Łączył on w sobie skrajności nie do pogodze-
nia – okrucieństwo z głęboką pobożnością, lubieżność 
i pijaństwo ze szlachetnymi uniesieniami, zwłaszcza 
z potrzebą ekspiacji i zadośćuczynienia pokrzyw-
dzonym. Taka była prawdziwa natura człowieka we-
wnętrznie rozdartego, silnie przywiązanego do tego, 
co ziemskie, zmysłowe, a jednocześnie pragnącego 
porzucić ciężar grzechu i zbliżyć się do Boga. Na ca-
łych Kresach dawnej Rzeczypospolitej głośno było 
o okrucieństwach owego „szalonego baszy”, których 
dopuszczał się z kozacką świtą po pijanemu. Ruska 
pieśń ludowa przechowała pamięć o tym, jak uśmier-
cił bednarzównę z Łucka, każąc jej wejść na drzewo 
i udawać kukułkę, po czym zabił ją, strzelając z pisto-
letu. Swoją główną rezydencję miał w Buczaczu, mia-
steczku urokliwie położonym w jarze podolskim nad 
Strypą, w okolicy iście romantycznej, pośród bujnej 
ukraińskiej przyrody. Jego zamek buczacki stał się wi-
downią pijatyk, gwałtów, rozpusty, hucznych biesiad 
wyprawianych na koszt okolicznych biedaków, którzy 
na swe nieszczęście dostali się w jego ręce. „Pełne cha-
rakterystycznych zawijasów pismo starosty kaniow-
skiego – sugeruje Zofia Zielińska – mogłoby może sta-
nowić dla grafologa klucz do psychiki czy wręcz psy-
chopatii Potockiego”. 

Ten kresowy pan, pragnąc okupić swe grzechy i wy-
mazać z ludzkiej pamięci zło, którego się dopuścił, zo-
stał fundatorem licznych klasztorów i świątyń na Kre-
sach oraz stworzył fundusz edukacyjny dla uczącej się 
młodzieży. Założył szkoły u dominikanów we Lwowie 
oraz u bazylianów w Poczajowie. W Buczaczu wzniósł 
wspaniały ratusz, kościół łaciński parafialny, mona-
ster bazyliański, we Lwowie piękną kaplicę u domi-
nikanów, w Podkamieniu wschodnie skrzydło domi-
nikańskiego klasztoru, w Horodence zaś klasztor dla 
misjonarzy. Największym dziełem starosty kaniow-
skiego było jednak ufundowanie monasteru bazyliań-
skiego w Poczajowie. Z faktem tym wiąże się legenda 
o jego awanturniczym życiu i nawróceniu. Mianowi-
cie podczas podróży Potockiego w roku 1759 urwało 
się koło karety, za co rozgniewany, obwinił woźnicę, 
a w przypływie wściekłości, chciał go zabić na miej-
scu. Jednakże, ku ogromnemu zaskoczeniu starosty, 
kule nie imały się ofiary, gdyż, jak się okazało, woźnica 
cały czas się modlił, zwrócony w stronę Ławry Pocza-
jowskiej. Zdarzenie to poruszyło do głębi Potockiego 
i stało się bezpośrednią przyczyną jego nawrócenia. 
Z tej racji ufundował cerkiew pw. Zaśnięcia Najświęt-
szej Marii Panny stanowiącą do dziś główną świąty-
nię monasteru, a dzięki jego staraniom Poczajowska 
Ikona Matki Bożej jako cudowny obraz została ukoro-
nowana przez papieża. Potocki przeszedł na grekoka-
tolicyzm, a jako starzec oddał cały swój majątek krew-
nym i osiadł w Ławrze Poczajowskiej, gdzie dopełnił 
żywota, modląc się i pokutując za grzechy. Zmarł tu 
18 czerwca 1782 r. i pochowany został w krypcie mo-
nasteru.

O Mikołaju Bazylim Potockim krążyły zadziwiające 
opowieści, jak choćby ta, że corocznie zakonnicy szyli 
dla zmarłego nowe buty, bo wieśniacy oddając cześć 
świętym relikwiom, zachodzili również do grobu 
pana starosty, by złożyć mu hołd i ucałować jego 
stopy. „Księża co rok muszą panu staroście sprawić 

nowe buty – czytamy w „Tygodniku Ilustrowanym” 
z roku 1859 – bo chociaż po śmierci nie chodzi, ale ci 
co do niego chodzą, drą mu takowe pocałowaniami”.

Człowiek odważny, lecz 
nieokiełznany

O pociągu starosty do kobiet głośno było w całej Ukra-
inie i te jego skłonności oraz ich konsekwencje opisuje 
Grabowski. W założonym przez Potockiego miasteczku 
Potok, jak czytamy w powieści, starosta próbował za-
prowadzić jarmarki, zwabiając równocześnie płeć pięk-
ną, gdyż wystawiano tu najbardziej poszukiwane przez 
nią towary – rozmaite błyskotki, chustki, pierścienie. 
Ale cena za nie okazała się dla nabywczyń nader wyso-
ka: „Rzadki był jarmark, na którym by kozacy i rajtarnia 
nadworna nie upędzały się za chowającymi się niewia-
stami; rzadki, na którym by krzyki ciągnących gwałtem 
lub niesionych na ręku, nie strwożyły pospólstwa; opo-
wiadano o przegonach samego pana starosty z pistole-
tem lub łukiem w ręku za krnąbrniejszymi nimfami. Pie-
śni gminne dotychczas przechowują pamięć krwawej 
przygody Bondariwny i innych. Te bezprawia osławiły 
Potok; pomimo przynęt darów, muzyki i biesiad, nikt nie 
przyjeżdżał; z kobiet szczególniej żadna nie śmiała się 
pokazać pod utratą dobrej sławy; i tak jarmarki potoc-
kie całkowicie upadły”. 

Grabowski w swojej powieści czyni nas świadkami 
sceny, gdy przed obliczem starosty staje orszak panien 
proszących na wesele. Wpadły one przypadkiem do 
karczmy, nie wiedząc, że gości w niej ów kresowy pan, 

będący postrachem kobiet, w popłochu więc ucie-
kły z jaskini lwa. Jedna z nich, niezwykle piękna 

Hanna, urzekła starego magnata, tak że wysłał 
za nią swego wiernego sługę, kozackiego ata-
mana Szulaka, by porwał urodziwą pannę. Tak 
rozpoczyna się akcja powieści przedstawiają-
ca narodziny uczucia między Ukrainką a szla-
chetnym kozakiem starosty, który ostatecznie 

pomaga Hannie w ucieczce, zapewnia jej schro-
nienie w swym kurzeniu (domostwie), a następ-

nie w tajemnicy poślubia.
Na tle tych wydarzeń postać starosty kaniowskie-

go okazuje się wyraźnie ambiwalentna, owiana „czarną 
legendą”, chociaż nie bez prób przełamania negatywne-
go wizerunku bohatera. Jest on przecież zaangażowany 
w sprawę konfederacji barskiej i ma wśród szlachty po-
ważanie. Zmienia się w troskliwego opiekuna rannego 
kozackiego sługi Szulaka, którym zajmuje się jak wła-
snym synem. Potrafi też okazać ludzkie oblicze podda-
nym: „Szczekałby jak pies, kto by powiadał, że dziedzic 
zdzierca i ciemiężca. Gdzie tam! On się cieszy i pysz-
ni, kiedy widzi, że lud jego opływa w dostatki”. Koja-
rzy małżeństwa w podległych mu wioskach, zapewnia-
jąc pannom wyprawę ślubną, a nowożeńcom sprawia 
huczne wesela. Starosta kaniowski, jak pisze Michał 
Płusa, badacz twórczości Grabowskiego, „łączy w sobie 
cechy polskiego szlachcica z kozackim stylem życia, 
toteż Ukraina jest dla niego idealnym miejscem, tu wiele 
uchodzi na sucho. Dla Grabowskiego starosta był czło-
wiekiem odważnym, ale nieokiełznanym, w którym ist-
niała nieustanna potrzeba sprawdzenia się; zaczepiw-
szy przypadkowo spotkanego chłopa, bił się z nim, by 
potem obdarzyć go złotem, bez względu na wynik walki 
[…]. Opisane zdarzenia świadczą o fantazji szlachcica, 
a nie o jego okrucieństwie”.

„Tam są gniazda najdawniejszych 
szlacheckich rodzin”

Czytelnicy „Gazety Codziennej”, śledząc kolejne odcin-
ki „Pana starosty kaniowskiego”, przenosili się na dzi-
kie pola Ukrainy, brodzili wśród oczeretów i bodiaków, 
przyglądali się z ciekawością nieustraszonym Zaporoż-
com, wsłuchiwali w weselny śpiew Ukrainek, słowem: 
zespalali się z duchem miejsca, które urastało do rangi 
osobnego bohatera powieści. Kresy dawnej Rzeczypo-
spolitej, w szczególności zaś Ukraina, stanowiły dla Po-
laków pod zaborami symbol rycerskiej przeszłości. Były 
stanicą polskości na ojczystych rubieżach. Przypomina-
ły o potędze państwa, o burzliwej historii pogranicza – 
przedmurza chrześcijaństwa, ziemi doświadczonej wo-

„Gazeta Codzienna”, 
drukując powieść Gra-
bowskiego, przedsta-
wia czytelnikom portret 
starosty kaniowskiego 
jako szlachcica słynącego na 
Kresach ze swego hulaszczego 
trybu życia. Grabowski ukazuje go 
jako starostę korsuńskiego i bohusławskiego, 
który założył pięć nowych wsi: Mikołajówkę, 
Pilawę, Potok, Pije i Prisieczki, co tworzy-
ło znaczącą frazę: „Mikołaj Pilawa Potocki 
pije z Prisieczką”, a Prisieczka to imię jego 
ukraińskiej kochanki. Samego zaś starostę 
poznajemy na jarmarku w Kahorliku, gdzie 
radzić miał z okoliczną szlachtą o przystąpie-
niu do konfederacji barskiej: „Najprzód przed 
innymi, w postawie zdradzającej uczucie 
niewątpliwej wyższości […], stał mężczy-
zna już wcale nie młody, dobrze szpakowaty, 
wzrostu olbrzymiego, tuszy okazałej. Lice 
jego było ściągłe i piękne, ale wyraz twarzy 
nadto trochę zuchwały, może powiedzieć 
trzeba, bezwstydny. Czerwoność policzków 
i jaskrawość rzucanych naokoło , a szczegól-
niej na przechodzące kobiety oczu, miały 
coś sprzecznego z dobrze już siwym wło-
sem. Ubiór jego był polski, ale krojem nieco 
kozackim, lub czerkieskim, kontusz dosyć 
krótki, hajdawery szerokie spadające na 
buty karmazynowe i czapka na uchu; oprócz 
szabli, pistolet w bogatej oprawie na bando-
lerze zawieszony. Stał z prawą nogą wysta-
wioną naprzód pod lewy bok oparty, i dość 
głośno świszcząc przez zęby; co wszystko 
i powadze, i wiekowi, i dostojności pańskiej 
zdawało się ubliżać”.

Juliusz Kossak, Ukraina, ilustracja do: Wincenty Pol, Pieśń o ziemi naszej
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jennymi pożogami, najazdami Turków i Tatarów, ziemi 
wiecznie pustoszonej i wiecznie się odradzającej. Gra-
bowski roztacza przed czytelnikami obraz bezkresnych 
ukraińskich stepów z rozsianymi na nich mogiłami 
i ziemnymi okopami z czasów powstania Chmielnickie-
go. Jedynym urozmaiceniem jednostajnego krajobrazu 
są tu jary i góry, pomiędzy którymi, jakby w szczelinach 
ziemi, ukryły się nieliczne wioski, niemal niezauważal-
ne dla oka. Te osady przypominają narratorowi Herodo-
towe Gerro, kraj ludzi żyjących w grobach. Jedynym cha-
rakterystycznym znakiem wyrastającym nad nieogar-
nione przestrzenie stepów był „prosty omszony krzyż 
kamienny, leżący w jednej z najdzikszych części tego 
pola”, krzyż skrywający jakąś tajemnicę. O jego począt-
kach i znaczeniu nikt nic nie wiedział. Jedno było pewne 

– ktoś zadał sobie ogromny trud, „by dźwi-
gać ten głaz w step głuchy, a kamieni nie-

rodzący, i […] ociosywać go w kształt dosyć 
zbliżony do krzyża”. Teraz do połowy ugrzązł 

on w ziemi, stanowiąc jedyny drogowskaz dla 
wędrowca, a może i znak świata niewidomego na 

bezkresnym obszarze stepu, który sam w sobie mógł 
już być wyobrażeniem nieskończoności. 

Ukraina to ziemia krzyży, to mogilnik skrywający 
szczątki poległych kresowych rycerzy i tatarskich na-
jeźdźców. Jak zauważył Grabowski, ziemia ta, szcze-
gólnie doświadczona przez żywioł historii, żyła wła-
snym rytmem – wojny i pokoju. To był jej fenomen, 
jak pisze autor powieści: „[…] z każdą bowiem po-
wstałą zamiecią wojny, z każdą burzą wznieconą […] 
od nieprzyjaciela, szczęty ludności ocalały jeszcze 
w lasach poleskich, na skałach i pobrzeżach Dniepro-
wych; ale środkowe stepowe powiaty Ukrainy prze-
mieniały się w zupełną pustynię. Wznowienie osia-
dłości rozpoczynało się znowu od tych kryjówek i po-
stępowało w kierunku od lasów górnych i brzegowisk 
dolnych ku środkowi. Są najniezawodniejsze ślady, że 
po najcałkowitszym spustoszeniu tatarskim, z życia 
całej południowej Rusi nie tlała nigdzie iskierka, tylko 
w ustronnym i niedostępnym Kijowskim i Owruckim 
Polesiu. Tam są gniazda najdawniejszych szlachec-
kich rodzin; stamtąd rozmnażająca się ludność zaj-
mowała na powrót opuszczone siedziby”. 

Niezwykła synteza życia 
polskich Kresów

Grabowski kieruje też czytelnika swej powieści ku 
miejscom tętniącym życiem, na przykład na doroczny 
jarmark w Kahorliku w dniu najważniejszym dla ukra-
ińskich pasieczników. Ów jarmark stanowił zaś nie-
zwykłą syntezę życia polskich Kresów, swoistą mozai-
kę ludów, kultur i religii. Do Kahorlika ciągnęły tłumy – 
rolnicy wieźli ziarno, młynarze mąkę, czumacy sól, maj-
dannicy saletrę, wolarze pędzili woły, czabany i owce – 
„a wszystkie te żywe i nieżywe płody stepu, miały obok 
siebie jak na pokaz stanąć”. Serce jarmarku stanowił 
wsparty na czterech słupach dach z tarcic, który osła-
niał kupieckie miary i wagi. Obok zasiadali całym rzę-
dem Żydzi-wekslarze, a po zrobieniu interesu szło się 
do „szynku uprzywilejowanego Izraelity”, by napić się 
mohoryczu. Kramów kupieckich było bez liku. Znajdo-
wały się tu oblegane przez kobiety stoiska z wieńcami 
paciorków, korali i wstążek. Mieszczanki kahorlickie na-

piekły całe stosy palenic, bułek, obwarzanków, nagoto-
wały mięsiwa z juszką i bez juszki, wystawiły na baza-
rze, jak mówi sławna duma o Iwasiu Konowczenku, med 
sołodeńki, czyli miód wyborny oraz „wiśnie i jabłka spod 
wódki”, czosnek i lenurdę.

Między kramami przechadzali się chłopi w bara-
nich czapkach, siwych i zielonych żupanach, żółtych 
i czerwonych butach, ich małżonki zaś w zielonych 
jakubkach i białych namitkach. Paradowali tu bogaci 
parochowie wiejscy, prowadząc się pod ręce i stuka-
jąc laskami naprzód bądź targując się przy sklepach. 
Ich żony i córki w wyszukanych strojach, z połysku-
jącymi na głowach chustkami w złote kwiaty, obwie-
szone były koralami. W tłumie rozpoznać można było 
ruskich kupców z Kijowa, Tatarów i Karaimów, Moł-
dawian z wielbłądzim zaprzęgiem, Turków sprze-
dających konie. Największe emocje budziły postacie 
Zaporożców. Na jarmarku to szczególnie pożądani 
goście, „bo niezmiennym było prawidłem Zaporoż-
ca, przy najpierwszej zręczności, stracić wszystko 
i przehulać do koszuli”. Uwagę przyciągali szczegól-
nie stuletni starcy zaporoscy, którzy zmierzali do 
Kijowa, by w przyległym Meżyhorskim monaste-
rze – „duchowej stolicy Zaporoża” – dokonać aktu 
postrzyżyn na Czernców. Zanim jednak rozpoczną 
mnisi żywot, pragną ucieszyć się jeszcze życiem, a do 
monasteru odprowadza ich wesoły orszak: „Od rana 
do nocy brzmią wokół nich skrzypce i cymbały; piją 
i poją kogo się spotka, rozrzucają pieniądze, śpiewają, 
tańcują, ile nogi zmogą, aż dopiero pod Meżyhorami, 
kiedy wyjdą przeciw przyszłemu bratu wcześnie za-
wiadomieni Czerncy, wtedy huki ustaną. Zaporożec 
zrzuci swoje karmazynowe suknie, złote pasy, safia-
ny, drogi oręż rozdaruje przytomnym, a sam wdzie-
je czarną ryzę i drzwi się zamkną za mnichem i pu-
stelnikiem”. W Kahorliku tłumnie zgromadziła się też 
szlachta, zjeżdżająca tu nieprzeliczoną liczbą wóz-
ków i skarbniczków: „Mnóstwo się uwijało niebie-
skich i zielonych kontuszów, błyskało czupryn pod-
golonych, wąsów sumiastych, a wszystko to przy ka-
rabelach, najuboższy pouczepiał przynajmniej rze-
myki, na pamiątkę […] prawa noszenia szabli, której 
mu tą razą nie dostawało”. 

Jarmark nie był jedynie dniem handlu, lecz także 
świętem i zabawą. Wszystko tu śpiewało i grało. Mu-
zykę słychać było w gospodach i na ulicach. Młodym 
i starym Zaporożcom przygrywano na cymbałach 
i skrzypcach, wiejski chłopiec o wóz oparty muzyko-
wał na swej supiłce samotnie bądź dla zachwyconych 
dziewcząt. Byli tu i prawdziwi minstrele, dla których 
muzyka to przyrodzony dar. Dziadowie zawodzili na-
bożne pieśni o świętym Mikołaju i o cudownej Matce 
Najświętszej Berdyczowskiej, „opiekunce ruskiego 
kraju, pogromicielce niewiernych Tatarów”. Byli też 
starcy, którym przyznać by można miano piewców 
narodowych, a wśród nich sławni bandurzyści śpie-
wali historyczne dumy. Na czele rozradowanej kam-
panii junaków podążał zwykle chłopak teorbanista, 
„wygrywając wesołą sabajdaczkę i sadząc w prysiu-
dy, gdzie tylko miejsce pozwalało”. 

Wśród tłumów słychać było również rozśpiewany 
i roztańczony orszak panny młodej – świeżo poślu-
bionej mężatki – którą prowadzono do zamku „całą 
we łzach i we wstydzie” przy wtórze skocznej muzyki 
i śpiewie: „Skrzypki! Cymbały! Grajcie/ Ochoty doda-
wajcie!/ Będziem raźno tańcować,/ Popijać i uczto-
wać”. Pannie młodej założono na głowę szpetną czapę 
z siwych baranów obwiązaną czerwoną wstążką – na 
znak jej nowego stanu – a obyczaj ten nieznany w bliż-
szych Wołyniowi i Polesiu powiatach Ukrainy, pano-
wał tylko w „macierzystych gniazdach kozaczyzny”. 
W tym triumfalnym pochodzie młodej mężatki „baby 
puszczały się w szalone pląsy” i żartobliwie urąga-
ły ostatkom jej wstydliwości, używając przywilejów 
zamężnego stanu i ciesząc się z pozyskanej rówie-
śniczki. Podczas tych wesołych tańców, „krętaniny 
i zwodzenia kół” starostowie częstowali niesionymi 
trunkami muzykantów i gości, wciągając wszystkich 
w rytm weselnej zabawy.

To zaledwie niektóre z licznych barwnych obrazów 
odsłaniających życie dawnej Ukrainy, budzących 
w czytelniku „Gazety Codziennej” nostalgię za tym, 
co bezpowrotnie odeszło w przeszłość, a co niegdyś 
było synonimem wolności. To obrazy wywołujące 
uczucia rozrzewnienia i tęsknoty za egzotyką tego 
minionego świata. 

Michał Grabowski, twórca „Sta-
rosty kaniowskiego”, współpra-
cownik dziennika, był nie tylko 
powieściopisarzem, lecz także 
wybitnym krytykiem literackim 
tej miary co Maurycy Mochnacki. 
Jako Polak urodzony na Wołyniu i teore-
tyk szkoły ukraińskiej doby romantyzmu 
w swoich dziełach przenosił czytelników na 
tereny XVII- i XVIII-wiecznej Ukrainy, odsła-
niając burzliwe dzieje pogranicza oraz jego 
dziedzictwo kulturowe. W oczach Grabow-
skiego rubieże dawnej Rzeczypospolitej 
były areną rycerskiej przeszłości i skarbnicą 
staropolskich tradycji i obyczajów. Pisarz 
wiernie odtwarzał elementy współtworzą-
ce niepowtarzalny koloryt lokalny Ukrainy 
w swych powieściach historycznych, m.in. 
w „Koliszczyźnie i stepach”, przedstawiając 
rzeź szlachty z 1768 r., czy w pięciotomo-
wej „Stanicy hulajpolskiej” ukazującej ko-
egzystencję dwóch środowisk – szlachec-
kiego i ukraińsko-kozackiego. Powieść to 
tym ciekawsza, że opisuje historię miłości 
polskiego szlachcica Jerzego Mogilańskie-
go do Ukrainki z ludu na tle dziejów stanicy 
hulajpolskiej – bastionu polskości – z któ-
rego odpierano wrogie napady.

Józef Brandt, Jeździec kozacki
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IV 

Kresy Mohorta 
– ostatniego rycerza 

dawnej Polski
Kresy Rzeczypospolitej z pewnością 
mogły fascynować czytelników „Gazety 
Codziennej”, zwłaszcza zaś „polska Ukraina”, 
a więc w ścisłym znaczeniu Dnieprowe 
prawobrzeże z województwami kijowskim 
i bracławskim, a w szerszym – także 
zachodnie Podole, wschodnia Galicja 
i Wołyń.

U
kraina jawiła się więc jako obdarzona wła-
sną krajobrazową i kulturową odrębnością 
integralna część wieloetnicznej całości 
państwowej – Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, którą współtworzyły Korona, Litwa 
i Ruś. „W tym regionalnym rozumieniu 

– jak wyjaśnia Marek Kwapiszewski – »Polakiem« był 
nie tylko Lach, ale również Litwin czy Rusin. »Polskość« 
bowiem to kategoria nadrzędna, oznaczająca przede 
wszystkim wspólnotę tradycji państwowej oraz zespół 
wartości najściślej z tą wspólnotą związanych, takich jak 
wolność polityczna i autonomia moralna, poszanowanie 
wiary chrześcijańskiej czy nienawiść do wszelkich prze-
jawów despotyzmu. Nazwa »Ukrainiec« – w sensie tery-
torialnym stosowała się do Polaków urodzonych i żyją-
cych na Ukrainie […], a więc traktujących ziemie te jako 
swoją domową ojczyznę”. 

Twórcą wielkiego mitu Kresów jako strażnicy polsko-
ści i symbolu Polski szlacheckiej był w naszej literatu-
rze Wincenty Pol – autor rapsodu rycerskiego „Mohort” 
powstającego w latach 1840–1852, a wydanego w Kra-
kowie w 1854 r. Dzieło to przyjęte zostało entuzjastycz-
nie przez ówczesnych Polaków. Utworem zachwycali 
się znani twórcy literatury – Zygmunt Krasiński, Alek-
sander Fredro, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kra-
szewski, a także Seweryn Goszczyński, który napisał do 
jego autora: „Takie poematy, jak »Mohort«, są modlitwą, 
modlitwą dusz polskich”, a tytułowego bohatera porów-
nał nawet do Tadeusza Kościuszki. Henryk Sienkiewicz 
natomiast podczas tworzenia Trylogii zainspirowany 
postacią Mohorta wyraził o nim opinię, iż jest „posągiem 
tego, co w tradycji było dobrym, a posągiem tak wspa-
niałym, że trudno oderwać od niego oczu”. 

Kim był ów tytułowy Mohort? O tym dowiemy się 
z „Gazety Codziennej”, sięgając po recenzję Fryderyka 
Henryka Lewestama („GC” 1855, nr 243), który tak oto 
przybliżył jego postać: „Nie wiedzieliście zapewne, że 
Mohort za ostatniej wojny szwedzkiej r. 1709 był już na-
miestnikiem i że w 1792 roku, licząc lat 80 służby, po-
legł w bitwie na grobli Boryszkowskiej. Otóż bez wątpie-
nia to dzielna postać starego wojownika, który jeszcze 
do tego blisko całe swe życie przepędził w jednostajnej 
służbie na kresach ukraińskich: były to najbardziej na-
przód wysunięte wedety, a więc i starcia się były liczne”. 
Polowi, jak pisze Lewestam, „szło o przedstawienie swo-
jego Mohorta we wszystkich fazach życia”. Toteż poznaje 
nas z nim w swoim mistrzowskim wstępie, gdy opowia-
dający pan Ksawery zastaje Mohorta śpiącego w obozie:

Przetarłem oczy, bom nie wierzył sobie
I rozumiałem, że mi się przyśniło
Jakieś widziadło, niby w nocnej dobie
Jak gdyby z grobu powstał Hetman który,
Taki mnie widok ugodził potężny,
Taki mąż siedział przede mną orężny,
Sędziwy, dzielny, groźny i ponury.

Na koźle z drzewa uciosanym siedział
Niby na koniu – a choć sobie drzymał,
Czuwał jak żuraw i o sobie wiedział,
Bo śpiąc – pistolet w prawej ręce trzymał.
Białawy włos lekko osrebrzał mu głowę,
A rysy były tak pięknie – surowe, 
Że więcej prawie podobien z daleka
Był do posągu niźli do człowieka.
Był to pan Mohort.

Następnie, jak czytamy w recenzji Lewestama, Pol 
przeprowadza swojego bohatera na czele chorągwi 
przez stepy, ukazuje jego przeszłość, życiowy dramat, 
gdy tuż przed ślubem utracił narzeczoną, następnie 
opisuje jego wierną służbę Rzeczypospolitej, przyjaźń 
z księciem Józefem Poniatowskim, dla którego był men-
torem, a całość kończy wymownym obrazem bohater-
skiej śmierci starego żołnierza („GC” 1855, nr 243). 

Pol, tworząc literacki portret Mohorta, wzorowany 
na autentycznej postaci historycznej, uczynił go ucie-
leśnieniem ideałów Polski szlacheckiej – rycerzem bez 
skazy, niezłomnym obrońcą granic Rzeczypospolitej 
i wiary chrześcijańskiej. Na niebezpiecznych rubieżach 
kraju wiódł Mohort twardy żołnierski żywot, bezinte-
resownie służąc ojczyźnie do końca swych dni. W ten 
sposób Pol wykreował etos kresowego rycerza i zara-
zem wzór bohatera, który, jak pięknie to określił Jacek 
Kolbuszewski, „realizował ideę niezłomnego trwania 
na zagrożonym posterunku, w dozgonnej wierności 
wybranym ideałom”. Wraz z jego śmiercią odchodzi 
w przeszłość staroszlachecki świat, którego ostatnią 
redutą były Kresy, a filarami „proste życie, surowy obo-
wiązek, stuletnia służba na ordynansie Rzeczypospoli-
tej i śmierć chwalebna, że nie daj Panie Boże nikomu 
innej” (A. Zajączkowski). 

Poemat Pola o ostatnim kresowym rycerzu dawnej 
Polski żył w sercach i umysłach Polaków aż do począt-
ków XX wieku. Rapsod czytano w szkołach galicyjskich, 
a dzieci uczyły się jego fragmentów na pamięć. O nie-
słabnącej popularności dzieła świadczy 11 wydań uka-
zujących się nieprzerwanie aż do 1925 r., a lwowska 
edycja „Mohorta” z 1876 r. ozdobiona została nawet 24 
ilustracjami Juliusza Kossaka. O sukcesie poematu zade-
cydowały bez wątpienia nie tyle jego walory estetycz-
ne, ile przesłanie ideowe. Pol stworzył bowiem prze-
strzenne wyobrażenie dawnej Polski, której integralną 
częścią są Kresy i tym samym ukształtował świadomość 
przyszłych pokoleń polskich patriotów dążących do od-
rodzenia Rzeczypospolitej w granicach sprzed 1772 r. 
Ostatnią zaś próbę odbudowy mocarstwa dawnych 
Sarmatów podjął Józef Piłsudski. Gdy Polska odzyska-
ła niepodległość w 1918 r., a granice państwowe usta-
lił pokój ryski (1921 r.), utraciliśmy ostatecznie Kresy, 
a o „Mohorcie” zapomniano, choć w istocie warto do 
niego powracać, także dziś, gdyż stanowi ponadczaso-
we medium pamięci o polskości na Kresach.

V 

Zygmunt 
Kaczkowski – „bard 

szlachty sanockiej” 
Życie szlachty galicyjskiej opisał natomiast 
Zygmunt Kaczkowski, XIX-wieczny 
„bard szlachty sanockiej”, w tzw. cyklu 
nieczujowskim składającym się z kilku 
tomów powieści i opowiadań, których 
łącznikiem jest postać ich narratora 
i bohatera – Marcina Nieczui – typowego 
prowincjonalnego szlachcica.

S
zlachcic ów służy ojczyźnie tak samo wier-
nie jak Mohort z rycerskiego rapsodu Pola. 
Włącza się aktywnie w nurt narodowej 
historii jako konfederat barski, a u kresu 
życia – żołnierz legionów Dąbrowskiego 
we Włoszech. 

Przyczyny upadku Rzeczypospolitej
W „Gazecie Codziennej” z 1856 r. opublikowano w od-

cinkach powieść Kaczkowskiego należącą do cyklu 
„nieczujowskiego” pt. „Starosta hołobucki”. Jej fabu-
ła osadzona została w czasach panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, które pisarz uczynił szcze-
gólnym przedmiotem historiozoficznej refleksji. W ko-
smopolitycznym, jego zdaniem, programie naprawy 
Rzeczypospolitej upatrywał źródeł pogłębiania się kry-
zysu państwa i jego ostatecznego upadku, gdyż stojący 
u steru władzy odrzucili całkowicie tradycyjne warto-
ści szlacheckie, szerząc kult cudzoziemszczyzny. Szla-
checki kontusz zastąpił francuski frak, religię katolic-
ką – modny libertynizm, polszczyznę – francuszczyzna. 
Obca kultura zawładnęła całkowicie stolicą, która stała 
się siedliskiem fircyków i wolnomyślicieli. Stąd też roz-
przestrzeniała się ta groźna zaraza na wszystkie ziemie 
Polski. Według Kaczkowskiego wpływ czasów oświece-
nia na byt państwa pogrążonego w kryzysie był niewąt-
pliwie destrukcyjny – Rzeczpospolita obumierała ode-

Autor „Mohorta”, o czym wie obecnie niewie-
lu, jest twórcą pojęcia „Kresy” użytego po raz 
pierwszy w tym właśnie poemacie w odnie-
sieniu do stacjonowania chorągwi strzegących 
południowo-wschodnich obszarów Rzeczypo-
spolitej. Z czasem pojęcie Kresów, stworzone 
w XIX wieku przez Pola, nabrało dla Polaków 
znaczenia szczególnego, tak w sensie geo-
graficznym, jak kulturowym i patriotycznym, 
a najlepiej chyba jego istotę wyraził Jacek Kol-
buszewski: „Kresy… Osobliwe to słowo. Ewo-
kuje wizje przeszłości zarówno w jej wymiarze 
narodowym, jak i prywatnym, rodzinnym. 
Bywa niezwykle często synonimem »małej 
ojczyzny« Polaków, którzy po II wojnie świa-
towej poddani zostali tak zwanej repatriacji 
– a liczba ich była duża, przekroczyła bowiem 
2 000 000 osób. Pisane wielką literą Kresy 
stanowią jedyny w swoim rodzaju równo-
ważnik nazwy geograficznej, zakresem swym 
obejmujący kilka regionów, kilka krain, kilka 
nawet obszarów etnicznych, uznanych jednak 
za obszar polskiej swojskości. Rzec by można, 
że Kresy są słowem nieledwie magicznym, 
budzącym wzruszenia, nostalgię, refleksje hi-
storiozoficzne, przemyślenia o osobliwościach 
dziejów naszego narodu i państwa, także na-
szej kultury – słowem przypominającym dni 
chwały i potęgi, ale także klęsk i męczeństwa. 
Są bowiem Kresy tak samo najwyraźniejszą 
rzeczywistością polskich losów, jak zarazem 
mitem”. I taki właśnie mit polskich, rycersko-
-szlacheckich Kresów współtworzyła w okresie 
międzypowstaniowym „Gazeta Codzienna”, 
osadzając swych czytelników za pośrednic-
twem literatury w centrum dawnego świata 
tworzonego nie tylko przez kresową szlachtę 
i magnaterię, lecz także przez ukraińskie ko-
zactwo, którego ojczyzną były naddnieprzań-
skie stepy. Rozsławił je już Antoni Malczewski 
w „Marii”, dając syntezę ukraińskości w znanej 
poetyckiej frazie: „step – koń – kozak – ciem-
ność – jedna dzika dusza”.

Juliusz Kossak, Mohort prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu
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rwana od narodowej tradycji przodków. Toteż we wstę-
pie do powieści tak oto przedstawił czytelnikom „Gazety 
Codziennej” swój pogląd na upadek Polski, oddając głos 
jednemu ze swoich bohaterów – skarbnikowi – który 
gromi ekspansję cudzoziemszczyzny: 

„Czasy te bowiem […] przedstawiają obraz zaiste straszny 
i przerażający. […] Za panowania Sasów, przez ogólny upa-
dek nauk i światła w narodzie, przez zakorzenienie się pi-
jaństwa, przez długotrwałą bezczynność, a głównie przez 
wyrodzone z tego niedbalstwo o rzeczpospolitą, obycza-
je domowe zaczęły się psować […], starodawne cnoty tra-
cić swą czerstwość i siłę, a na koniec i duch narodowy […] 
zaczął się chwiać i upadać. […] Część tę narodu, która stała 
u góry, jakiś szał pijany ogarnął, w którym to szale zdecy-
dowano od razu: […] że potrzeba koniecznie nowości! Rzu-
cono się więc na ślepo do obalania wszystkiego, co trwało 
od wieków w narodzie, a […] małpowano to wszystko, co 
obaczono gdziekolwiek u obcych. […] Najwięcej ożywioną 
scenę tego rewolucyjnego chaosu przedstawiała naówczas 
Warszawa… […] Wszystko, co było świętym i szanownym 
dotychczas, wywracano tam z gruntu, podkopywano naj-
wspanialszych cnót narodowych ołtarze, najpoważniejsze 
rzeczy okrywano szyderstwem i śmiechem, najpiękniejsze 
narodowe pamiątki nazywano zabytkami ciemnoty i bar-
barzyństwa i w zapamiętałości tego nowatorskiego szału, 
nie wahano się nawet miotać na samą religię. […]. Warsza-
wa stała otworem wszystkim zagranicznym awanturnikom 
i szarlatanom […]. Widzieliśmy na własne oczy, jak tej ziemi 
z niesłychaną szybkością rwały się wszystkie węzły, które 
dotychczas społeczeństwo wiązały; jakimi gwałtownymi 
krokami wkraczało zepsucie i jak zaraźliwie wszędzie się 
szerzyło; jak niknęły we wszystkim starodawne cnoty i oby-
czaje, jak największe upadały majątki, i jak nie dawno jesz-
cze liczne i zamożne rody, ginęły do ostatniego potomka; jak 
upadały w proch i ruinę, stare zamki i grody, a na ich gruzach 
nieznane podnosiły się domy; jak wszystko, co było świę-
tym, stawało się celem śmiechu i pogardy; jak bezboż-
ność i wszelkie zło opanowywało głowy i serca; […] na 
koniec inny świat i inny naród stanął na tejże samej 
ziemi!” („GC” 1856, nr 162).

Zachowane enklawy 
sarmackiej swojszczyzny

Zachwiał się w swych posadach stary świat szlachec-
kich ideałów wypierany przez cudzoziemskie obyczaje 

uznawane za synonim nowoczesności. Z daleka jednak 
od stolicy, na prowincji, w modrzewiowych dworkach 
i starych magnackich pałacach, trwały nadal enklawy 
sarmackiej swojszczyzny, dając odpór fali tego, co obce 
i niesłużące dobru ojczyzny. Takim gniazdem polsko-
ści Kaczkowski w swej powieści uczynił dwór wojewo-
dy ruskiego – jeden z największych i najwspanialszych 
w kraju za Stanisława Augusta. W nim często gościł 
młody kasztelanic – bohater opowieści – któremu w oko 
wpadła jedna z dwórek wojewodziny – Jagusia. Stojąca 
najniżej w hierarchii panien zasiadała na końcu stołu 
i ledwie dopuszczaną była do rozmów i zabaw. Gdy zaś 
wojewodzinę doszły słuchy o niestosownym zachowa-
niu kasztelanica i bałamuceniu panny, której nie miał 
przecież zamiaru poślubić, postanowiła działać i deli-
katną sprawę powierzyła marszałkowi. Kasztelanic tym-
czasem poczynając sobie coraz odważniej, uprowadził 
niepostrzeżenie pannę z dworu. Jakież było jego zasko-
czenie, gdy na swej drodze spotkał oświetloną cerkiew, 
a wokół niej dworzan na czele z samym marszałkiem, 
który zwrócił się do niego: „Jakżeż to panie kasztelanicu? 
To wyprawisz wesele, a z twoich przyjaciół ani jednego 
nie prosisz?” Kasztelanic stanął jak wryty. Takiego obro-
tu sprawy wcale się nie spodziewał. Wreszcie rzekł: „Ale 
ja panów zaproszę… niezawodnie zaproszę… ja panów 
wszystkich zaproszę…”. I owszem, zaprosiny zostały 
przyjęte, co marszałek skwitował słowami: „A więc je-
steśmy na usługi waszmości. Cerkiewka otwarta, ksiądz 
kapelan już czeka; nie pozostaje nam tedy nic, jak służyć 
waszmości do ślubu”. Gdy kasztelanic próbował się jesz-
cze opierać, wówczas marszałek użył przekonujących ar-
gumentów: „Panie kasztelanicu! Nie żartuj sobie wasz-
mość z tego, bo za tę hańbę, jaką wyrządziłeś dworowi 
wojewody, to jeszcze bardzo mała jest kara. Jest nas tu 
pięćdziesięciu samych wojewodzińskich, którzy mamy 
siostry i córki w tym dworze, a rozsiekać nam seduktora, 
to będzie zabawka”. I dorzucił: „Spieszcie się waszmość, 
panie kasztelanicu, bo goście czekają”. Wobec powyż-
szego szlachcic, chcąc nie chcąc, poprowadził swą wy-
brankę do ołtarza. „Po skończonej ceremonii – jak czy-
tamy w »Gazecie Codziennej« (1856, nr 165) – przystą-
pił marszałek do młodej pary, i gratulując im w mowie 
ozdobnej wszelkiego szczęścia, a zdrowej i mnogiej kon-
solacji, zaprosił ich zaraz w imieniu pani wojewodziny 
do zamku, mówiąc, że na ich przyjęcie wszystko jest 
przygotowane i nie tylko kapela, tańce, cukrowa kolacja 
i osobne apartamenta, ale nawet dla panny młodej od-
powiednia wyprawa, którą pani wojewodzina każdej ze 

swoich panienek przy wyjściu za mąż dawała. Ale już za 
to wszystko pan kasztelanic jak najpokorniej podzięko-
wał i wsadziwszy swoją nagłą i niespodziewaną żonę do 
kałamaszki, jak najprędzej odjechał”.

Po tym niezwykłym ślubie we dworze wojewody 
zapanowała prawdziwa radość: „Pani wojewodzina 
uśmiechała się tylko w milczeniu, ale sam wojewo-
da tak się gracką sprawką swojej młodzieży ukon-
tentował, że nawet z nich kilku wyściskał, marszał-
kowi dał pierścień szczerozłoty z ogromnym szafi-
rem, a dla wszystkich kazał wnieść wina przednie-
go i sam pił z nimi do białego dnia, nagradzając tak 
łaską swoją i serdecznością, służbistość i dbałość 
o honor domu, co dawnymi czasy nigdy nie pozo-
stawało bez nagrody. Ale że przy tym i kapela była 
pod ręką i wszystkie panny z powodu tego wypad-
ku w najlepszym humorze, więc dopiero zaczęły 
się tańce i prawdziwa ochota, którą jeszcze potem 
długo sobie przypominano, nazywając ją zawsze 
kasztelanica owruckiego weselem”.

Dwór wojewody ruskiego okazał się więc prawdzi-
wą strażnicą dobrych obyczajów, wyraźnie przeciwsta-
wiając się ogólnemu rozprzężeniu, jakie zapanowało 
w stolicy, którą zresztą Kaczkowski również zobrazuje 
w powieści. 

VI 

Szlacheckie kalendarze 
pomnikami sarmatyzmu

Wiedzę na temat szlacheckiej mentalności 
i obyczajowości mogli pogłębić 
czytelnicy „Gazety Codziennej”, sięgając 
po opublikowany przez nią artykuł 
Ignacego Chodźki (1852, nr 63–66, 68) pt. 
„Przedstoletnie kalendarze”.

Juliusz Kossak, Mohort prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu
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S
am Chodźko zasłynął jako autor dwóch kil-
kutomowych serii wydawniczych – „Obrazy 
litewskie” oraz „Podania litewskie” – złożo-
nych z powieści, gawęd i wspomnień uka-
zujących życie szlachty na Litwie od począt-
ku wieku XVII aż po czasy współczesne.

Zwierciadło dawnej umysłowości 
szlacheckiej

„Kalendarz dla naddziadów naszych – pisze Chodźko 
– był niejako pismem periodycznym rocznym, w któ-
rym znajdowali wszystko, co [mogło] ówczesnym wy-
obrażeniom wieku odpowiadając, zająć ich umysły, i dać 
im na cały rok materię do codziennych rozwag”. Należy 
wyjaśnić, że polski kalendarz szlachecki był pierwszym 
w naszym kraju rodzajem książki przeznaczonej dla ma-
sowego odbiorcy. Żadna inna forma słowa drukowane-
go w XVIII wieku nie dorównywała pod względem za-
sięgu czytelniczego kalendarzom, które stanowiły nie-
zastąpioną pozycję w każdym pańskim domu. Były one 
zwierciadłem dawnej umysłowości szlacheckiej, relik-
tem przeszłości pozwalającym wniknąć w samo jądro 
sarmackiej kultury duchowej. Chodźko wtajemnicza 
czytelników „Gazety Codziennej” w bogatą zawartość 
kalendarzy, na którą składały się: „Święta roczne i biegi 
niebieskie – aspekty – wybory – czas siania i szczepie-
nia – krwi puszczanie – lekarstw zażywanie – a nadto: 
[…] praktyki i prognostyki astrologiczne, uniwersalne – 
z przepowiednią dobrej lub złej fortuny, dla wszystkich 
prowincji kraju – deszczów i pogody – urodzajów, za-
ćmień i skutków onych – dni feralnych i klimakterycz-
nych – z dwunastu asteryzmów i siedmiu planet niebie-
skich koncypowane” – a wszystko to zapisane po części 
uczoną prozą, a po części wierszem. 

„Mars Portugalii grozi”
Kalendarze przesycone zostały najrozmaitszy-

mi informacjami, pouczeniami, praktycznymi rada-
mi przeznaczonymi na poszczególne dni, tygodnie 
i miesiące. Zamieszczano w nich znaki zodiaku, pod 
którymi w kolejnych dniach miał znajdować się księ-
życ. „Aspekty i wybory” przedstawiały właściwą dla 
każdego dnia sytuację astrologiczną z informacją, co 
należy w tym czasie robić, a czego unikać. Według 
Chodźki ten dział prezentował się najbardziej tajem-
niczo. Wypełniały go astrologiczne hieroglify ozna-
czające przeróżne kombinacje znaków niebieskich, 
które były zrozumiałe tylko dzięki dołączonemu do 
kalendarza kluczowi. Jeszcze bardziej intrygowa-
ły współczesnych prognostyki bądź koniektury co-
dzienne, których rozszyfrowanie również wymaga-
ło objaśniającego klucza. Ten był w każdym domu 
szlacheckim obok kalendarza, a przynajmniej jeden 
w całej parafii. Co ciekawe, „zagadka […] zawierała 
się w tym, że każde proroctwo dla narodu, miasta lub 
kraju, wyrażano w kalendarzu przez nazwę lub tylko 
opis herbów”. W kluczu prognoz kilka kart zajmował 
więc alfabetyczny spis herbów wszystkich krajów, 
miast i narodów Europy. Tak na przykład „lew żółty 
ze skrzydłami, w prawej łapie miecz, a w lewej otwar-
tą księgę mający, pod biczem nieszczęścia ryczący” 
oznaczał Wenecję i pasmo klęsk, które miały ją nawie-
dzić. Szlachcic mógł więc śmiało rzec do swoich sąsia-
dów: „Mości panowie, kuso będzie koło Wenecji”. Inny 
zapis: „Do wież siedmiu żółtych w czerwonym polu 
Marsowa ręka głośno zamyśla kołatać” oznaczał, że 
„Mars Portugalii grozi”. Z kolei intrygująca fraza: „Paw 
okiem innych przenosi” była wróżbą pomyślności dla 
Brandenburgii i Saksonii. Kalendarze uczyły więc nie 
tylko astrologii, lecz także heraldyki.

Można było tu również znaleźć poradę dotyczącą 
spraw sercowych. Tak na przykład kawaler niepewny 
uczuć swej wybranki mógł w „przyjaznych aspektach” 
wyczytać: „Miej pieniędzy suplement,/ Nada ci się kom-
plement”, a panna, która chciała zyskać względy swego 
wybranka, znajdowała przy załączniku słońca z Wenerą 
w konstelacji Koziorożca następującą wskazówkę: „Polej 
go wodą, potem daj mu co dobrego,/ Uznasz za taki śmi-
gus, sobie przyjaznego”. Można było tu znaleźć przeróż-
ne, wierszem bądź prozą zapisane proroctwa, sentencje 
i nauki w rodzaju: „Zima się do nas przybliża, dlatego 

jaskółki w wodę się spuszczają. Dzieci, które się rodzą 
pod znakiem Wagi, bywają cudne, w naukach i astrolo-
gii się kochające”. 

Nieodzownym elementem każdego kalendarza, jak 
mogliśmy się przekonać, były astrologia i prognostki, 
ale, co może wydawać się na pozór paradoksalne, zo-
stały one podporządkowane woli Bożej, gdyż „wszyst-
kie tam wyroki kończyły się zwykle radą ostateczną za-
ufania w Bogu, jako we wszechwładnym Ordynatorze 
wszystkich nadziei i losów ludzkich”. Najlepiej wyrażają 
to słowa Antoniego Mikołaja Krząnowskiego, profesora 
astronomii w Akademii Krakowskiej, a zarazem wydaw-
cy kalendarza na rok 1738:

 
Choć się ułożą jak najlepiej nieba,
Przecież w te bardzo dufać nie potrzeba:
Dopiero każdy o swem szczęściu zgadnie,
Gdy Ten zezwoli, który niebem władnie. 

Zapis poczciwości starej szlachty
Kalendarz stanowił też niewyczerpany skarbiec prze-

różnych wiadomości przydatnych szlachcicowi w życiu 
publicznym i prywatnym, pełniąc funkcję, jak pisze 
Henryk Hinz, „podręcznego informatora w sprawach 
powszednich i odświętnych”. Można się było z niego do-
wiedzieć o jarmarkach i odpustach, o systemach miar 
i wag, o działaniu ważnych instytucji polityczno-pań-
stwowych, o dworze królewskim, można było poznać 

aktualną listę senatorów i kasztelanów, zasięgnąć infor-
macji o trybunałach i sądach, o urzędach i urzędnikach 
wojewódzkich i powiatowych. Zamieszczano w nim też 
ogłoszenia księgarskie i całe katalogi wydawnicze. Peł-
nił on rolę praktycznego poradnika, gazety codziennej, 
a nawet podręcznej encyklopedii. Przeciętny szlachcic 
znajdował w nim rozmaite wiadomości o kraju i świe-
cie – alfabetyczny spis państw z charakterystyką ich 
ustrojów politycznych, wiedzę historyczną i geograficz-
ną, ciekawostki o odkryciach i wynalazkach, wreszcie 
opisy przeróżnych osobliwości, by wymienić chociażby 
artykuły o błyskawicy, o „łabędziu śmierciopiennym”, 
o słoniu i koniu, a nawet filozoficzną rozprawę o wolnej 
woli. Kalendarze to także literatura – teksty wierszowa-
ne i prozatorskie, a wśród nich rymowane maksymy, cy-
taty z poetów łacińskich, utwory moralizujące, żartobli-
we i panegiryczne.

Dla Chodźki kalendarze to przede wszystkim kodeksy 
szlacheckiego systemu wartości. Świadczy o tym mię-
dzy innymi zapis uczyniony w jednym z nich należącym 
do pana Hilarego Chomińskiego. Dokonał go własno-
ręcznie pan Piotr Komarowski: „Ja Piotr Ciołek Koma-
rowski, wziąłem i pożyczyłem u W. P. Hilarego Chomiń-
skiego Starosty Ejszyskiego i Chorążego Oszmiańskiego, 
czerwonych złotych sto, którą pomienioną sumę mam 
oddać w roku teraźniejszym 1744 w dzień ś. Józefa, ni-
czym tego terminu nie chybiąc, pod sumieniem i poczci-
wością szlachecką” (nr 68). 

Słowo szlachcica było rzeczą świętą, a honor szlachec-
ki najwyższą wartością – o tym mówią właśnie kalenda-
rze. Dowiadujemy się z nich wiele o poczciwości starej 
szlachty, o cnotliwym życiu, jakie wiodła w swych rodo-
wych gniazdach. Niejednokrotnie pod warstwą, wyda-
wałoby się śmiesznych astrologicznych przepowiedni, 
kryje się istota tego, co szlachetne w postawach daw-
nych Sarmatów. Chodźko przekonuje w konkluzji, że 
ktokolwiek chciałby z kalendarza „układać sobie obraz 
przedstuletniego towarzystwa – obraz zaćmiony grubą 
mgłą niewiadomości, błędów, zabobonów […] niech nań 
[…] rzuci myśl, którą mu ten ostatni mój odpis do serca 
poda… wnet mgły i chmury się rozwidnią, a wyrażą się 
najdobitniej rysy główne i charakterystyczne obyczajów 
i cnót naszych dawnych – wiary gruntownej i prostoty”, 
którym „jak gwiazda promienista poczciwość szlachec-
ka przyświecała”. 

Mecenas projektu

Szlachcic w tradycyjnym sarmackim stroju. Portret Stanisława Antoniego Szczuki 

„Gazeta Codzienna”, zwraca-
jąc się w stronę idei staroszla-
checkiego świata, umacniała 
w Polakach poczucie tożsamo-
ści narodowej i uświadamiała im 
konieczność czerpania z dziedzictwa 
przodków, z wielkiej historii, z dorobku 
kulturowego i odwiecznie polskich warto-
ści sarmackich. Wskrzeszając sarmacki mit 
odwagi i rycerskości oraz propagując nie-
podważalne wartości moralne i religijne 
minionych wieków, zaświadczała o wielkości 
swego narodu. To z jej łamów przemawiał 
do rodaków ostatni rycerz dawnej Rzeczy-
pospolitej – Mohort, przemawiali Sarmaci 
jako bohaterowie powieści i gawęd Grabow-
skiego, Kaczkowskiego czy Pola. A mówili 
oni tym samym głosem, przekazując praw-
dę o potędze tradycji i pamięci przeszłości, 
z których naród winien czerpać wewnętrzną 
siłę do przetrwania i odrodzenia. Prawdę tę 
wyraziła „Gazeta Codzienna” słowami „Pieśni 
o domu naszym” Pola, która nakazywała bro-
nić wartości odziedziczonych po przodkach, 
a ważnych w życiu każdego Polaka:

Co się spadkiem z domu bierze
Dobre bywa i szczęśliwe.
Jeśli cnota spadku strzeże,
A podanie domu żywe
Zmarnieć łaski nie dozwoli,
Co i pracą i zasługą
Wyorana z ojców roli
W pokoleniu biła strugą! […]

Trzeba zdobyć siłę, zdrowie,
Myśl i ducha – męstwo, wprawę, […]
I już z młodu dobrą sławę.
Trzeba zdobyć pracę, miedzę,
Miłość bliźnich, dom i rolę:
Trzeba zdobyć własną wiedzę
I zasługi własnej pole!


