




ZEBRANIE W CAŁOŚĆ WSZYSTKllCH RAZEM 
MYŚLI REPREZENTUJE ISTOTĘ NARODU (.„) JEST TO 
ZBIÓR WSZYSTKICH POJĘĆ I UCZUĆ ODPOWIADA
JĄCYCH RELIGII, ~ NSTYTUCJOM POLITYCZNYM, 
PRAWODAWSTWU, OBYCZAJOM, A NA WET BĘDĄ
CYM W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z POŁOŻENIEM JEO
GRAFICZNEM, KLIMATEM I IN~-IYMI WARUNKAMI 
EMPIRYCZNEGO BYTU. 

MAURYCY MOCHNACKI 

REWOLUCYJNE UCZUCIE POLSKIE, KTÓREGO 
DOWODÓW RÓD NASZ ZŁOŻYŁ TYSIĄCE TYSIĘCY 
W CZASACH NIEWOLI, MUSI TERAZ WEJŚĆ W MI
LION PRAC, ZAMKNĄĆ SIĘ W KROCIACH WYSIŁ
KÓW, WDROŻYĆ SIĘ I WCIELIĆ W NllEUST ANNE 
TWORZENIE. DOM POLSKI MUSI SIĘ OSIEDZIEĆ, „ 
WESPRZEĆ NA WIEKI NA SWYCH STARYCH POD
MUROWANIACH I PRZYCilESIACH! 

UMIE TEN BUDOWAĆ, 
KTO DOBRZE GRUNT ZAŁOŻY DUŻYMI TARANY, 
NIE CO WAPNEM PO W llERZECHU WIOTCHE 

MUSZCZE ŚCIANY. 

SAMUEL TWARDOWSKI 

NIE WIESZ PRAWDY O LUDZIE POLSKIM 
GDYBYŚ WIEDZIAŁ O TYM LUDZIE, 
ZAPOMNIANYM PRZEZ INIEBO I ZIEMIĘ, 
WSZYSTKĄ BOLEŚĆ PRAWDY, 
PĘKŁOBY Cl SERCE Z ROZPACZY. 

STEFAN ŻEROMSKI 

STEFAN ŻEROMSKI 
• PRZED NAMI PŁONĘŁY STOSY - Glł\lĘŁ Y 

OFIARY - DYM,IŁA S 1IĘ KREW ... CZYI MARNIE ZGI
NIE POSIEW BOŻY, NIE ZAPALAJĄC SERC? DŹWI
GAMY SIĘ BEZPRAWIEM PRZYWALENI - I ZNO
WUŻ MAMY POPIOŁAMI BYĆ, NA KTÓRYCH !\~O
WY ZAPANUJE GWAŁT I NOWE KRZYWDY UST A
NOWIĄ PANSTWO?! TAK NIE POWSTAWAŁ ŻADEN 
LUD PRAWDZIWIE - LECZ JAK POWSTAWAŁ, TO 
OD NOW A - NAJSTARSZE PRAW A DARŁ, NOWE 
KRWIĄ WYPISYWAŁ - WIĘZIENIA NAWET OTWIE
RAŁ NA OŚCIEŻ ... 

WŁADYSŁAW ORKAN 



Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, 
Do Ciebie, Panie, bije ten głos, 

Skarga to straszna, jęk to ostatni, 
Od takich modłów bieleje włos. 

My już bez skargi nie znamy śpiewu, 
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń, 

Wiecznie jak pomnik twojego gniewu, 
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń. 

Ileż to razy Tyś nas nie smagał! 
A my, nie zmyci ze świeżych ran, 

Znowu wołamy: „On się przebłagał, 
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!" 

I znów powstajem w ufności szczersi, 
A za twą wolą zgniata nas wróg, 

I śmiech nam rzuca, jak głaz na piersi: 
„A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg?" 

I patrzym w niebo, czy z jego szczytu 
Sto słońc nie spadnie wrogom na znak -

Cicho i cicho, pośród błękitu 
Jak dawniej buja swobodny ptak. 

Owoż w zwią tpienia strasznej rozterce, 
Nim naszą wiarę ocucim znów, 

Bluźnią Ci usta, choć płacze serce: 
Sądź nas po sercu, nie według słów! 

O! Panie, Panie! ze grozą świata 
Okropne dzieje przyniósł nam czas, 

Syn zabił matkę, brat zabił brata, 
Mnóstwo Kainów jest pośród nas. 

Ależ, o Panie! oni niewinni, 
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz, 

Inni szatani byli tam czynni; 
O! rękę karaj. nie ślepy miecz! 

Patrz! my w nieszczęściu zawsze jednacy, 
Na twoje łono, do twoich gwiazd, 

Modlitwą płyniem jak senni ptacy, 
Co lecą spocząć wśród własnych gniazd. 

Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią, 
Daj nam widzenie przyszłych twych łask. 

Niech kwiat męczeństwa uśpi nas wonią, 
Niech nas męczeństwa otoczy blask. 

I z archaniołem twoim na czele 
Pójdziemy potem na wielki bój, 

I na drgającym szatana ciele 
Zatkniemy sztandar zwycięski twój1! 

Dla biednych braci otworzym serca, 
Winę ich zmyje wolności chrzest; 

Wtenczas usłyszy podły bluźnierca 
Naszą odpowiedź: „Bóg był i jest!" 

Kornel U jej ski 
Chorał 

l 

• 

SCENA 15 

DZIAD, UPIÓR 

DZIAD 
za Panem Młodym 

Miałem rzec, cosi miałem rzec: 
Szczęść Boże przy weselu. 

UPIÓR 
Przyjacielu, przyjacielu ... 

DZIAD 
Kto! ty we krwi! precz, piekielny! 

UPIÓR 
Ja weselny, ja weselny, 
dajcie, bracie, kubeł wody: 
ręce myć, gębe myć, 

chce mi się tu na Weselu 
żyć, hulać, pić. 

DZIAD 
Precz, przeklęty, precz, przeklęty. 

UPIÓR 
Dajcie, bracie, kubeł wody: 
gębe myć, ręce myć ... 

DZIAD 
Krew na sukniach, krew na włosach ... 

UPIÓR 
Nie pyskuj, nie powtarzaj -
Już, już wiedzą o tym w niebiosach 

nuci 
„Ach stało się to w Zapusty". 

DZIAD 
Precz, przeklęty, precz, przeklęty. 

UPIÓR 
Jeno ty nie przeklinaj usty, 
coś brat - drżyj! ja Szela!! 
Przyszedłem tu do Wesela, 
bo byłem ich ojcom kat, 
a dzisiaj ja jestem swat!! 
Umyje się, wystroje się. 
Dajcie, bracie, kubeł wody, 
n;ce myć, gębe myć, 
mknie prać - nie będzie znać; 
chce mi się tu na \Veselu 
żyć, hulać, pić -
jeno ta plama na czole ... 



DZIAD 
Cholera! 

UPIÓR 
Zaraza, grób. 

DZIAD 
Precz, precz, ty trup! 

UPIÓR 
Widzisz, w orderach chodzę. 

DZIAD 
O! plamy na podłodze od nóg. 

UPIÓR 
To krew, obmyję próg, 
dajcie ino, bracie, wody, 
kubeł wody - gębe myć, 
suknie prać - nie będzie znać. 

DZIAD 
Przeklęty! Maryjo, strać! 

UPIÓR 
Gadu, gadu, stary dziadu, 
trza się do roboty brać; 
kubeł wody, gębe myć, 
nie bede próżno stać, 
na Wesele, na Wesele, 
podź tańcować, bośma brać. 

Stanisław Wyspiański 

Wesele 

„ 

Jak wstawało słońce - mak ten, 
co na śniegu rozkwitł -
wyszedł Szela świtem-traktem 
do sąsiednich wiosk - zwid. 

Usiadł w polu buty przezuć, 
uszedł dalej jeszcze. 
Aż się spotkał z nim Pan Jezus 
na smarzowskiej ścieżce. 

Jak go poznał Szela na dziw, 
skłonił mu się po pas: 
„A dokąd też Bóg prowadzi, 
że aż u nas popasł? 

To nie słowo miodem tchnie z ust 
jako flet z kapeli, 
to skłaniając się Pan Jezus 
odpowiada Szeli: 

„Mało-wiele drogi-m ubiegł, 
chociaż idę z bliska, 
Odpowidzcież mi, Jakubie, 
gdzie tu wieś Siedliska. 

„ Tam, gdzie most się z rzeką mijał, 
co pokrywa kra ją, 
ponoś chłopy panów biją, 
piłami ich krają. 

„Już mi w nóżkach drzazg jak os tkwi , 
krwawi rana, gwóźdź gdzie, 
a tam pono krwi po kostki 
w każdziuteńkiej bruździe. 

„J edną drogę Bóg nam zdarzył, 
co ją miedzą skracasz -
Powidzcież mi, gospodarzu, 
czy tam zdążę na czas. 



To nie topól w niebo strzela, 
to nie pohuk sowi -
Odpowiada Jakub Szela 
Panu Jezusowi: 

„Dobrze snadź kto komu krzyw gdzie, 
wiedzą pańskie posły, 

kiedy słuchy o ich krzywdzie 
już do nieba doszły. 

* 

Szedł śnieg. Brał mróz. 
Biegł zbieg. W mróz wrósł. 
Z ust krew - as kier. 
Znad drew mgła skier. 

Tańcowali w tył i wprost, 
kto po lodzie, kto przez most. 
Od Smarzowy aż do Siedlisk 
poszły w tan gałęzie jedlisk. 

Tańcowali z chłopem pan 
milczkiem-boczkiem koło ścian. 
Tańczył rządca , tańczył dziedzic, 
żaden nie chciał w miejscu siedzieć. 

Tańcowali ząb o ząb -
z sieni oknem i na klomb. 
Tańcowali z góry na dół, 
coraz któryś w tańcu padał. 

Tańcowali raz po raz 
chłopska kosa, pański pas. 
Od ogródka do ogródka 
ciekła rowem krew jak wódka. 

Tańcowali - z panem pień. 
Była noc jak biały dzień . 

Bruno Jasieński 
Słowo o Jakubie Szeli 



Wysokie C. K. Praesidium Gubernii Galicyjskiej! 

Najuniżeniej podpisany kameralny justycjariusz i domi
nikalny reprezentant z Brzostku, ma zaszczyt przedstawić na
stępujący stan rzeczy o najnowszych politycznych wypad
kach. 

W dniu 20 lutego b.r. wieśniak ze Smarzowy, nazwiskiem 
Jakub Szela, utworzył bandę z wielu wieśniaków z różnych 
wsi cyrkułu tarnowskiego, aby z tymiż rabować i mordować. 
W tymże dniu w Kamienicy Dolnej cyrkułu jasielskiego, na 
głównym gościńcu, pięciu lub sześciu podróżnych ze szlachty 
przez poddanych z Kamienicy, jako podejrzanych o powsta
nie zatrzymano i powiązano, pomiędzy tymi byli dziedzic 
z Siedlisk Wiktor Bogusz, z którym Szela od wielu lat pro
ces prowadził, z przyczyny nieodrabiania pańszczyzny; pa
łający zemstą, przybył Szela z swoją bandą rabusiów i po
mordował wszystkich tych powiązanych, po czym udał się 
do Gorzejowej na dalsze mordy. Wiadomość o tych morder
stwach doszła do Brzostku przez Antoniego z Żmigroda, któ
ry z tutejszym raportem wysłany był do p r a es id i u m 
cyrkularnego dla ustnego wyjaśnienia o stanie rzeczy i z proś
bą o asystencję wojskową. Szela tymczasem przybył do Go
rzejowej w cyrkule tarnowskim, pół mili od Brzostku, 
i w tamtejszym szlacheckim dworze wymordował wszystko, 
<:o tylko nie było chłopem. Około 6 godziny wieczór powró
cił komisarz cyrkularny P. Heyrowski z komisji z Dembo
rzyna z asystencją wojskową i opowiedział w kancelarii do
minikalnej o tych wypadkach, że mianowicie wiele osób 
przez wieśniaków pomordowanych zostało i że banda rabu
.siów w koło krąży, która rozżarta jest przeciwko podejrza
nym o powstanie. Po odjeździe P. Heyrowskiego widziano 
z Brzostku w oddalonym o pół ćwierci mili dworze szlachec
kim w Kopalinach cyrkułu tarnowskiego, chodzących z świa
tłem i słyszano krzyk, był to krzyk w tej chwili mordowa
nego dzierżawcy Kleina z Kopalin; całe miasto trwogą ogar
nięte zostało, wszyscy bezbronni schronili się do kościoła, 
gdyż przekonano się z zamordowania Kleina, iż zażartymi są 
nie tylko przeciw podejrzanym o powstanie, lecz przeciwko 
wszystkim ciarachom ( ... ) 

Szela od 20 lutego aż do dnia dzisiejszego jest jedynym 
sędzią i władcą okolicznym, ulega mu więcej jak 15 wsi wo
koło, pomiędzy tymi także kameralna wieś Nawsie i miasto 
Brzostek. 

W dniu 1 marca br. z Jasła cyrkularny aptekarz Palch 
jechał do Tamowa, został od Szeli zatrzymanym, który po
wiedział mu, iż każdego !komisarza cyrkularnego z Jasła, któ
ry by się odważył wstąpić w terytorium cyrkułu tarnow
skiego, każe związać i do Tarnowa odstawić i prosił Palch~, 
aby o tym p. starostę zawiadomił. Szela według upodobania 
gospodaruje we wszystkich dworach, w których pomordował 
właścicieli; konie, żywność dla bydła i wszystko jeszcze nie
zrabowane, jest do jego rozrządzenia. Aż dotąd utrzymuje on 
w nocy silne widety we wszelkich kierunkach, które palą og
nie; patrole jego dochodzą na pół ćwierci ~ili ~ Brzos~ku, 
na jego gwizdanie pośpieszają z gór wszystkie gmmy, ktory
mi on według upodobania rozrządza ( ... ) 

Wiele piśmiennych dokumentów przez Sz_elę w~dawa: 
nych złożono w c.k . urzędzie cyrkularnym, między_ mnym1 
kartkę, w której tenże pisze, że p. starosta tarno~sk1 wyr~u
cał mu iż p. cyrkularnego komisarza z Jasła, ktory odwazył 
się prz~stąpić jego terytorium, nie kazał powiązać i do Tar
nowa odstawić. 

Szela ma wszystkie zrabowane rzeczy przy sobie i we
dług upodobania takowe zwraca. Panie Klein, Michalska i Gór-

„ 

ska otrzymały na powrót od Szeli niektóre z zrabowanych 
im rzeczy po zamordowaniu osób do familii należących. 

Wszystkich poddanych tego cyrkułu podburza Szela prze
eiw odrabianiu pańszczyzny, za dowód posłużyć może, iż od
dalone gminy: Warżyce, Bierówka, Niepla i Chrząstonka pań
szczyznę odrabiają, czego odmówiły: Nawsie, Wola i Opacion
ka, gdyż Szela pod karą 25 kijów zakazał odrabiania, o czym 
donieśli podpisanemu Andrzej Jajo i Ignacy Sapała. Szela 
jest dyktatorem tej okolicy ( ... ) 

Brzostek, d. 17 marca 1846 r. 
STRZELBICKI 

justycjariusz i mandatariusz kameralny. 

1. Nazywam się Jakub Szela, urodzony w Smarzowie, lat 
z górą 60, religii rzym.-kat., żonaty, mam troje dzieci: Sta
nisława, Józefa i Katarzynę. Pierwszy jest wysłużonym ka
pitulantem, i tak on, jak i drugi są· u mnie w domu na moim 
gospodarstwie. Nie byłem nigdy w śledztwie karno-sądowym, 
choć bylem nieraz przez dominium karany, ponieważ od 24 lat 
prowadziłem ciągle procesy z właścicielami wsi. Przyczyna 
mojego przesłuchania nie jest mi znana. 

2. W poniedziałek wielkanocny wnet po nabożeństwie 
przybyło do mnie dwóch chłopów z Zawadki kolo Brzostka, 
jeden konno, drugi pieszo, i opowiedziało, że w Brzostku chło
pi zostali zamknięci w kościele i byli przez mieszczan i żoł
nierzy mordowani, że przy kościele w Siedliskach znajduje 
się już dwóch chłopów z Zawadki pokaleczonych w tej rzezi. 
Udałem się do kościoła i zobaczyłem obu tych chłopów, któ
rych nazwiska są mi nieznane. Jeden był zraniony w głowę, 
drugi w palec. Ci opowiadali również, że byli bici przez mie
szczan i żołnierzy . Na moje zapytanie, czy może postawili się 
żołnierzom, zaprzeczyli słowami: br01i Boże! ~ dodając, że 
powodem bójki była ta okoliczność, że nie chciano ich wypu
ścić z kościoła, i że tymi żołnierzami byli przebrani Polacy, 
którzy w połączeniu z mieszczanami chcieli się zemścić na 
chłopach. 



Państwowy 

Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 
Ruch sceniczny 

Asystent reżysera 
lnspicjer.t 
Sufler 
Koi'epetycje wokalne 

on: 1976/1977 

- Jadwiga 
-- Jadwiga F 
-· Barabara To 
-- Henryk Górski 



Ponieważ wywołało to wielkie przerażenie i musiało się 
pomyśleć o obronie na wypadek konieczności, powiedziałem 
więc do przybytych już chłopów z Siedlisk i Smarzowy, aże
by się nie rozchodzili. Gdy zaś właśnie przechodziło drogą 
dwóch chłopów z Grudny w pow. jasielskim i z Głobikówki, 
kazałem im opowiedzieć o tym w swoich gminach, ażeby się 
więcej ludzi przy mnie zgromadziło, byśmy się mogli obro
nić w razie potrzeby. Jakoż w przeciągu jakiej godziny ze
szło się więcej ludzi ze Smarzowy, Grudny i Głobikówki 
i zgromadziło się blisko mojego mieszkania, gdy owi pokale
czeni i także urlopnik Forchmann Sobek z Siedlisk rozpowia
da!i, że Polacy z Brwstka już na nas idą. Ilu mniej więcej 
chłopów zebrało się, tego podać nie -r;otrafię. Chłopi z Sie
dlisk nie odbywali warty razem z nami, lecz w swojej wsi 
osobno. 

Gdyśmy tak stali zgromadzeni może jaką godzinę, nade
szła jakaś kobieta z Zawadki i dala nam dopiero należyte wy
jaśnienie zdarzenia w Brzostku. Opowiedziała mianowicie, że 
podczas nabożeństwa jakaś kobieta zemdlała i przy tym głoś
no krzyknęła. Zgromadzony tłum wpadł zaraz na myśl, że 
ktoś został zabity. Jedni poczęli się cisnąć do miejsca, skąd 
krzyk usłyszano, drudzy ku drzwiom i tak powstała porząd
na bójka na pię.§ci. Syn gospodyni proboszcza, nie przekonaw
szy się dokładniej o rzeczy, pobiegł zaraz po wojsko, które 
wraz z mieszczanami rzuciło się na chłopów, z których kilku 
poraniono. Kiedyśmy się tym opowiadaniem uspokoili i prze
konali, że dalsze niebezpieczeństwo nam nie grozi, rozeszliś
my się znowu wszyscy do domów. Więcej nic mi nie wiadomo. 

3. Chcę na to przysięgę złożyć, że sprawa tak się tylko 
odbyła, jak ją przedstawiłem, i że do zgromadzonych ludzi 
nie mówiłem o tym ani słowa, że nie powinni chodzić na Fań
szczyznę. Wprawdzie kilku ludzi nadjechało konno, ale wy
słani posłańcy byli tylko piesi. 

4. W ostatnich dniach nie było u mnie żadnych deputacji, 
lecz przed ki!ku tygodniami kazałem sporządzić dla pewnej 
ilości gmin prośbę do cesarza o oddanie gminom pustkowi 
i zniesienie pańszczyzny, za co od niektórych gmin wziąłem 
po 20 kr. zdawkowej monety, od innych nie wziąłem nic zu
pełnie. Żadnego dekretu ze Starostwa w tych dniach nie ode
brałem. 

5. Podobnie, jak sam nic nie wziąłem i nie zrabowałem, 
tak też nie wydaję w tym względzie żadnych rozkazów. 

ZEZNANIE SZELI z 15 kwietnia 1846 r. 

( ... ) Nie był to ich zdaniem pospolity zbrodniarz, nie dzia
łał jak inni w stanie opiłym, z wściekłością dzikiego zwierza. 
Trzeźwy i spokojny, miał na ustach słowa „Pisma św."; -
gdy mordował i pastwił się nad swoimi ofiarami, wtedy je
szcze występował jako moralista i mściciel. Zdawał się być 
mistykiem i sekciarzem w siermiędze ( ... ) Po dokonanych 
mordach miał ten herszt rzezi przemowę do dwóch wdów po 
Stanisławie i Nikodemie Boguszach, z domu Stojowskich, któ
rym wymordował także synów. Przemawiał jako wybawca 
od tyranów, jako wykonawca rozkazów nie tylko cesarza, 
lecz Pana Boga. 

( ... ) Imię Szeli było hasłem w całej okolicy Brzostku, Pil
:ma i Jasła(. .. ). 

LUDWIK DĘBICKI 

Z DAWNYCH WSPOMNIEŃ 



Polacy! Godzina powstania wybiła - cała rozszarpana 
Polska dźwiga się i zrasta - powstali już bracia nasi w Ks. 
Poznańskim, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją 
się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im pod
stępem i przemocą. Wszak wiecie, co się działo i co się ciągle 
dzieje, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach, starcy, co 
wspierali nas radą, oddani bezcześci, księża obrani z wszel
kiej powagi, słowem każdy, kto czynem a nawet myślą tylko 
pragnął żyć, umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije 
w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Odbiły się 
w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów za
knutowanych - wywiędlych w podziemnych lochach - pę
dzonych w szeregach ciemiężców - męczonych wszystkim, 
czemu tylko siła człowieka wyslarczy - wydarli nam sławę 
-- zabraniają nam naszego języka - nie pozwalają wyzna
wać wiary ojców naszych - kładą nieprzebyte tamy ulep
szeniom składu towarzyskiego - uzbrajają braci przeciw bra
ci - sieją potwarze na najgodniejszych synów ojczyzny. 
Bracia! jeszcze krok tylko, a nie będzie już Polski i ani jed
nego Polaka - wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszej, 
żeśmy z najpiękniejszej krainy ziemi zostawili im tylko gru
zy i pustynie - żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kaj
dany, że muszą wyznawać obcą wiarę - mówić obcym języ
kiem i być niewolnikami i gwałcicielami praw swoich. Wołają 
na nas z grobu prochy ojców naszych, męczenników za spra
wę narodową, abyśmy się ich pomścili, wołają na nas nie
mowlęta, abyśmy im utrzymali ojczyznę od Boga nam po
wierzoną - wołają na nas wolne narody całej ziemi, aże
byśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości -
woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać 
będzie. 

Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak 
1>!ąż jeden, a r.otęgi naszej żadna nie przemoże siła, będzie 
nam wolność, jakiej dotąd nie było na ziemi, wywa!czymy 
sobie skład społeczeństwa, w którym każden podług zasług 
i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przy
wilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, 
w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, 
żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzen~a 
na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieo(:hybną 
pomoc całego społeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez 
włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunko
wą ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie 
tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a ro
święcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku będzie wy
nagrod-:one ziemią z dóbr narodowych. 

Polacy! Nie znamy odtąd między sobą żadnej różnicy, je
steśmy odtąd braćmi, synami jednej matki Ojczyzny, jednego 
Ojca, Boga na niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a on pobło
gosławi orężowi naszemu i da nam zwycięstwo; ale aby wy
słuchał głosów naszych, nie kalajmy się pijaństwem ani ra
bunkiem, nie plammy poświęconej broni samowo!nością lu'.:> 
morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzo3iemców, bo 
nie z ludami, ale z ciemiężcami naszymi bój r-rowadzimy. 

A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy n.arodowe 
i wykonujmy przysięgę: „Poprzysięgam r~dą, mow~ t. c~'!/~n~m_ 
służyć Ojczyźnie mojej, Polsce! Poprzysię.g~m .poswięcic ~eJ 
wszystkie moje widoki osobiste, majątek t zycie! Poprzysię
gam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi N_ aro.dowemu 

Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie ósme] wu~czorem 
: domu pod' Krzysztoforami zawiąza.nemu_ i ws~ystkim ii::~,
dzom od tegoż postanowionym, tak mi'.Pan~e Boze, dopomo"' · 

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym u
mieszczony w osobnych odciskach, na całą Polsk~ rozesłany 
i natychmiast we wszystkie~ .kościol°:c~ z ambon .i .::1e ".1-'szy= 
stkich gminach przez przybicie na mie1scach public .. nych ob 
wieszczony. W Krnkowie dnia 22 luteg~ 1846 roku. 
Ludwik Gorzkowski - Jan Tyssowski - .Aleksander Grze
gorzewski.Sekretarz Rządu, Karol Rogawski 

MANIFEST RZĄDU NARODOWEGO 
Z 22 LUTEGO 1846 R. 

Zwołaj pan wszystkich chłopów z ,kos~rri:i i.każ ~m pan 
wszystkich buntowników pochwytac, a 1ezeliby się .bro
nili, zgład.zić. Urlopnicy powinni P_O"r:agać, pan ko:nisarz 
Klosson przybędzie tam i przyniesie .pom_oc dzielny7!1-, 
chłopom w Horożanie. Ze 100 chłopami mozesz p~n ubic 
100 takich drabów; w tarnowskim cyrkule chł~pi. pora
dzili sobie dobrze; schwytali 108, pomiędzy nimi, ~zte
rech hrabiów i zabili 27. Masz pan sposobnosc do 
stwierdzenia swojej wierności dla najjaśniej~zego. pana 
i oczekuję też tego; odicaga i ene.rgiczne dzi~ł~nie do
prowadzą do zasłużonego ukarania buntownikow. Do
noś mi pan o wszystkim. 

Lwów, 22 lutego 1846 roku 
MILBACHER 

AP EL DO RZEZI 

(PISMO MILBACHERA DO MANDATARIUSZA 
BŁOCKIEGO) 



O~ Jastrząbki, czyli od karczmy zwanej Wesoła, jadąc 
przyspieszonym klusem, nie napotkaliśmy nigdzie żadnej prze
szkody; wszędzie najzupełniej panowała cisza, żywego ducha 
w ~alem tego słowa znaczeniu nie spotkaliśmy nigdzie, aż 
~ pi~rwszym brzaskiem jutrzenki, minąwszy wieś Lisiągórę, 
i do1:chawszy do karczmy, stojącej na gościńcu, wiodącym 
od Wisły ku Tarnowu, spostrzegliśmy w szarym jeszcze zmro
ku stojący przed nią rój chłopów. Ci z wrzaskiem i gwarem 
nie do opisania wypadli ku nam, i w jednej chwili otoczyli 
nas _dokoła, a bylo ich tam może ze 200. Jedni pochwycili za 
koni, drudzy poczęli nas szarpać i ściągać z bryczki. Chcieliś
my do nich przemawiać, ale gwar był taki, że własnych nie 
słyszeliśmy słów. Nie wiedząc co począć odwiodłem kurki 
u d:lbeltówki, chcqc strzelać w tę kupę, dd czego wstrzymał 
mnie mój brat; jakoż i ta myśl wstrzymała mnie, że trudno 
było zaczynać powstanie ludowe od mordowania ludu. 

. N_ie tracąc nadziei, że gdy się cokolwiek uciszy, wykaza
niem im naszych zamiarów dadzą się uspokoić i na stronę na
szą przyciągnąć, nie szamocąc się dłużej bezpotrzebnie z tak 
przemagającą silą, wysiedliśmy z bryczki, a chłopi w tej chwi
li powiązali nam w tył ręce. Nieszczęśliwy Kłobukowski 
chcąc się bronić, dobył z zanadrza sztylet, lecz ten wypadł 
mu z ręki i stanął sztorcem w śniegu; ściągnięty gwałtownie 
z kozła, padł na sterczące żelazo, i wskroś przebił się niem, 
pod samym sercem. Zaniesiono go do karczmy, i na pól ży
wego położono na stole, nas za nim do tejże izby prowadząc. 

. W karczmie, do której nas wprowadzono, zastaliśmy już 
kilku przed nami tamże powiązanych, a byli to ci, co zabiw
szy burmistrza w Pilźnie, tamtędy na miejsce zboru pospie
szali. Siedzących na lawie ze związanymi ciągle w tył ręko
ma, otoczyła masa chłopów, bab i dzieci, krzycząc, szkalując 
i odgrażając. ( .. .) 

We. drzwiach zastąpiła mi jakaś rozjuszona baba, a przy
skakuJąc do mnie z wyrazami: 

. ---: _A to ty wilku! coś nas chciał rznąć! - uderzyła mnie 
p1ęsc1ą w twarz. 

Mając ręce związane, za całą odpowiedź palnąłem ją z ca
łej siły nogą, że aż się zatoczyła, za co znów zadudniało mi 
po plecach kilkanaście razów chłopskich. 

'.V sieni otworzono drzwi na prawo, i po schodach we
pchnię~o nas do piwnicy. Tu zastaliśmy wszystkich naszych 
rozbro1onych, powiązanych, a niektórych i pokaleczonych. 
Wtłoczono nas tam jak śledzi w beczkę. Przez małe okienko 
wychodzące na drogę ku Tarnowu, widzieliśmy, jak kilku 
chłopów siadłszy na moją bryczkę, pędem ku Tarnowu poje
chało. 

_Byla to chwila okropna, nie przewidywaliśmy bowiem 
c? się z. nami stanie. Nie widząc, co zaszło w Tarnowie i jak 
si~ powiodło, sądziliśmy, że może zostawieni na pastwę chło
pow, głodem tu marnie zginiemy, a nikt nawet o tem wie
dzieć nie będzie. Baby i chłopaki wiejskie ustawicznie do nas 
przez ok;enko zaglądali, i rzucając blatem, lub szturkając wi
dłami, wymyślali niestworzone przekleństwa. Była to chwila, 
w której życzyliśmy sobie ogólnie, ażeby wojsko po nas na
deszło, bo mieliśmy nadzieję, że jakkolwiek nie ujdzie nas le
galna kara, przecież pastwić się nad nami nie będą. (. .. ) 

Po parogodzinnym oczekiwaniu, spostrzegliśmy przez o
kien~o z_bliżającą się konnicę. Jakoż za chwilę wpadli chłopi 
do pi~nicy, by nas stamtąd wyprowadzić przed karczmę; tu 
ustawiono nas szeregiem pod ściana a szwadron szwaliże
r?w, pod dowództwem podpułkownika Ludwiga, rozciągnął 
się pr~ed nami wzdłuż gościńca. Coś tam komenderowali, szy
ko~ali, przygotowywali niezmiernie długo, a my staliśmy ze 
związanymi w tył rękoma, oczekując, co to będzie. 

Pomiędzy oficerami tego szwadronu spostrzegliśmy kil
ku znajomych, z którymi nie jedną wesołą spędziliśmy chwi
lę, czy to na polowaniu, czy na jakiej zabawie, bo wtedy był 
jeszcze zwyczaj żyć z oficerami. Między innymi byli tam i Po
lacy, jak np. porucznik Aleksandrowicz. Jakkolwiek nie li
czyliśmy na to, aby który z nich działał wbrew powinności 
swojej, co nawet ze związanemi rękoma żądać było nieroz
sądkiem, ufając jednak honorowi wojskowemu, spodziewaliś
my się, iż wszelkie pastwienia i nadużycia ze strony chłopów 
miejsca mieć nie będą . 

Jakoż znalazł się- między tymi oficerami jeden, co rze
czywiście tak rzeczy pojmował a był nim baron Berlichingen, 
którego poznałem 1t mego szwagra, nieszczęśliwego Dominika 
Reja, zamordowanego okrutnie w Dębicy. Gdy albowiem je
den z szwaliżerów, stojąc na koniu przedemną, począł coś wy
gadywać, Berlichingen natychmiast nakazał mu milczenie. 

Gdy tak stoimy, zbliża się po chwili do mnie chłop z pał
ką, i zaczyna lżyć mnie po swojemu. Gdy go ofuknąłem 
i wskazałem na wojsko, wobec którego już władza chłopska 
nad nami ustała, chłop cofnął się o parę kroków, a podumaw
szy chwilę odwinął pałkę i palnął mnie w głowę! Zalany 
krwią potoczyłem się pomiędzy obok stojących kolegów. Tu 
zaczęło się ogólne młócenie nas, w calem tego słowa znacze
niu, pałkami i cepami, w które chłopi niektórzy byli uzbro
jeni; a wszystko to wobec oficerów znajomych i Polaków, 
jak p. Alexandrowicz! 

Po tej trzepance, z której kilku mocno pokaleczonych 
wsadzono na wozy, resztę a między innymi i mnie, ustawio
no środkiem drogi, każdego wziął chlap z tyłu za postronek 
w jedną rękę, trzymając palkę w drugiej. Żołnierze po jed
nej i drugiej stronie drogi uszykowali się jeden po drugim, 
a między nimi oficerowie. Podpułkownik Ludwig przemówił 
do nas, wskazując nam nabite karabinki, że który tylko na 
bok się ruszy, lub zechce uciekać, natychmiast padnie tru
pem, i marsz! marsz! kłusem ku Tarnowu. 

FRA.NCISZEK HR. WIESIOŁOWSKI 
PAMIĘTNIK ZR. 1845-1846 



Ir~ 

Wydaje m1 się, iż Polska dzisiejsza musi przede wszystkim przezyc za
gadnienie, które nosi nazwę - „Jakub Szela". To zagadnienie, jak ostrze 
dobrze toczonej siekiery, przyłożone jest do korzenia młodego polskiego 
drzewa. Wciąż, za dnia i po nocy, tajemnicza „ręka" ostrzy brzuśce starej 
siekiery. Nie wystarczy już dziś bezradnie i bezbożnie modlić się z jękiem 
o karę na „rękę". Nie wystarczy pokazywać Jakuba Szeli jako upiora, któ
ry się wstydzi krwawych plam na rękach i łachmanach, a usiłuje je myć 
i prać, aby nie było znać. Nie wystarczy zamiatać krwawych śladów stra
szliwego mściciela pawimi piórami wiejskich młokosów, a jego tygrysiego 
pomruku zagłuszać brzmieniem piosenek przychylnych dla ludu, w duszy 
artystycznej inteligencji zrodzonych. Trzeba wśród wolnego narodu wołać, 
trzeba krzyczeć, trzeba się dobijać o wielkie, o główne, o najgłębsze pra
ce społeczne, o natychmiastowy czyn, o pełnienie dziś wolną prawicą nie
śmiertelnego dzieła hrabiów Wiesiołowskich, Franciszka i Michała - o na
sycenie ziemią wszystkich bezrolnych, o nakarmienie głodnych i sprawie
dliwość bezwzględną dla każdego człowieka i obywatela. Trzeba takimi 
powszechnymi poczynaniami wyrwać upiorowi Jakuba Szeli jego krwawą 
siekierę, a jasną świadomością, niby osinowym kołem, przebić go na za
wsze. Wyświecenie zagadnienia Jakuba Sze li nie jest dziełem posępnym, 
cmentarnym, ponurym, lecz jest poczynaniem radosnym. Wtedy dopiero 
radość w sercach polskich zakwitnie, gdy się wszyscy, ludzie wolni, zdoła
my podkopać pod straszliwą a najwznioślejszą tragedię emisariuszów To
warzystwa Demokratycznego, niosących uwłaszczenie ludowi, których ten
że lud siekierą Szeli poraził. 

STEFAN ŻEROMSKI 
ELEGIE 

W odczycie wygłoszonym w zaraniu niepodległości wypowiedzial Że
romski nadzieję, że literatura polska uwolni się nareszcie od samoograni
czenia, jakie dobrowolnie przyjęła pełniąc służbę narodową, że odtąd bę
dzie mogła przynosić światu „wiadomość artystyczną o zawisłościach du
szy człowieka", a nie „wciąż tylko o zawisłościach duszy Polaka". Istotnie 
literatura polska ostatniej doby te wyzwoliny z obowiązków patriotycznych 
dość skwapliwie wykorzystała. Żeromski nie zdołał. W ostatnich jego dzie
łach widzimy coraz bardziej świadomy nawrót do przenikających całą je
go poprzednią twórczość „melapolilycznych" zagadnień. „Ponad śnieg" nie 
słoi jeszcze na tym poziomie. Natomiast „Turoń" wprowadza nas znowu 
w dawny świat Żeromskiego, a nawet w świat dawnych jego bohaterów. 
Wreszcie „Przedwiośnie" - Io cały historycznie ukształtowany Żeromski . 

Mamy więc w lej książce, jako myśl' przewodnią, głęboką troskę o jakiś 

zagrożony „odcinek frontu" mocy narodowej . Mamy te momenty, gdy arty
sta marudzi w ustroniach przydrożnych ponad słuszną miarę konstrukcji po
wieściowej. Mamy także nadrabianie publicystyką z uszczerbkiem harmonii 
artystycznej. 

(„.) Przed wstrząsem rewolucyjnym odczuwał on żywioł życia, jako 
coś molekularnie narastającego pod powłoką codzienności. Przerażało go 
wewnętrzne, nie opanowane prawo procesu, mogącego tworzyć kształty 

potworne i nienawistne. 

Pojęcie walki klas od początku działalności pisarskiej Żeromskiego 

wchodziło w kolizję z najdroższą dlań ideą jedności n ar od owej. 
Rewolucja 1905 roku dodała do lego nieprzyzwyciężoną odr a z ę ucz u
c i o wą. Znaczenie lego czynnika dojrzał najgłębszy krytyk Żeromskiego, 
Stanisław Brzozowski, kiedy pisał: „„.Gdyby twórczość rozwijała się kon
sekwentnie, ukazywałaby powstanie, rodzenie się mocy: ukazywałaby, jak 
rodzi się ona w ciemnych, ślepych, odstręczających, nieraz g1wałcących du
szę postawach„. I Żeromskiego siać byłoby na Io, gdyby nie to, że ulega 
on natychmiast utajonym w jego psychice pokusom. Gdy, mianowicie, wy
czuje on br u I a I n ą moc, wnet sama br u I a I n ość przesłoni mu pier
wiastek siły. Ważne słanie się dla niego, że la siła rani jego uczciwość, 

patetyczny oddźwięk przesłoni samą treść, która len oddźwięk budzi". 

JULIAN BRUN 



W zastrzeżeniach co do tragiczności Żeromskiego można pOJSC Jeszcze 
dalej, tak daleko, jak poszedł krytyk socjalistyczny Bronowicz w pięknej, 
rzetelnej, pełnej pietyzmu rozprawie o Żeromskim pl. „Stefana Żemmskie
go tragedia pomyłek." Według Bronowicza Żeromski sam był posłacic:i 
tragiczną, ałe był nią właśnie w tym znaczeniu, które uniemożliwiało mu 
stworzenie prawdziwie tragicznego utworu. Tragizm osobisty Żeromskiego 
polega na tym, że nie rozumiał istoty procesów gospodarczo-społecznych 
ani ich tragicznego wyładowania i grzęznął w szlachecko-filanłropijnych 
sentymentach. Utrzymując, że do pełni tragizmu zbliża się Żeromski naj
bardziej w „Przedwiośniu", Bronowicz demonstruje swe twierdzenie o nie
dociągnięciach tragiczności Żeromskiego na przykładzie „Turonia". I do
wodzi, że w utworze tym wielki pisarz, zgromadziwszy wszystkim elementy 
tragedii, nie tylko nie osiągnął efektu tragicznego, lecz popadł niemal 
w farsowość . Do wybrania lego przykładu uprawnia Bronowicza fakt, że 
„Turoń" jest utworem scenicznym, więc takim, w którym tragiczność pisarza 
ma najwłaściwsze pole do ujawnienia się . Niestety, Żeromski chybił tu, 
w tym przynajmniej, co wydaje się formalnie założone jako tragiczne roz
wiązanie, tj. w sprawie ucieczki1 Huberta i Weroniki oraz roli, jaką w niej 
odegrały zdrada czy nawrócenie chłopa Chudego. Cafa ta hislol"ia nie prze
konywa i może zadowolić jedynie zwolenników jako tako zlatanego happy
-endu. Na Io połknięcie się mogły wpłynąć i względy przytaczane przez 
Bronowicza. Lecz kto wie, czy nie działały tu również inne względy, ubocz
ne i może nawet dosyć zabawne. Ten, dajmy na to, że konieczność ocale
nia Huberta Olbromskiego wynika nieuchronnie z faklu jego istnienia w in
nej, dawno przedtem napisanej powieści, w „Wiernej rzece", gdzie wystę
puje on jako siary człowiek i ulega swemu tragicznemu losowi, ginąc w po
wstaniu. Ale nawet gdyby ten finał dramatu nie dawał się obronić, to na 
takiej podstawie jeszcze tragiczności Żeromskiego dyskwalifikować nie moż
na, bo wielkiego pisarza, sądzi się nie po jego nizinach i mieliznach, ale 
po jego szczytach i głębiach. Głębi zaś napięcia tragicznego nie brak 
i w samym „Turoniu". Lwi pazur poczucia tragiczności występuje tu z całą 
demoniczną ostentacją w scenie pojawienia się Szeli. W lej scenie, jednej 
z najmocniejszych i najokrutniejszych, jakie Żeromski stworzył, tkwi węzeł 
tragiczny „Turonia," Rozcięcie zaś tego węzła następuje poprzez pozornie 
drugorzędną postać tragiczną . Jest nią, wyśmiany przez Bronowicza, nie oce
niony właściwie przez nikogo - głupi Ksawcio. On to durną swą intuicją 
pojmuje bardzo dobrze tragiczną rację obu stron, on w swoich gafach 
półglówka dąży bezwiednie do zdarcia wszystkich zasłon z nielitościwej 
prawdy, on jeden w podświadomy swój sposób wie, że skoro już przyszło, 
do czego przyszło - nie pozostaje nic innego, jak z rC}k bestialsko mszczą
cych się chłopów umrzeć. On jest tym niewinnym, 'który ginie za winnych, 
w jego tylko ustach głupawy krzyk: „Je suis gentilhomme" brzmi jak tra
giczna prawda. Po raz pierwszy to u Żeromskiego (poza utworami o ludziach 
prostych) nosicielem tragedii jest nie hamletyczny, zatruły refleksjami, zdrę
cwny torturami sumienia cierpiętnik-inteligent, ale cichy, śmiejący się, głt.:p
J<owały prosiaczek, niby naiwny rodzimy Parsifal. 

MARIA DĄBROWSKA 

Poza naturalistycznym, obyczajowym G r z e c h e m wszystkie jego 
utwory sceniczne są „dramatami idei". Są - inaczej mówiąc - dramatami 
czynu ideowego, jeszcze inaczej - dramatami ideowych wodzów. Dla Że
romskiego, który był dziedzicem romantycznej idei wieszcza, a zarazem 
wychowankiem nietzscheańskiej idei wodza, idea i wódz stanowiły parę 
oczywistą i konieczną. Idea wyrażała się poprzez posłać wodza, len ostatni 
zaś urzeczywistniał się poprzez ideę. Pierwszą łrudnościę, na jaką1 Żeromski 
musiał natrafić, lbyła ta, że idei nie znajdował gotowych, lecz je wymyślał, 
sam p;zez to stawiając się w pozycji owego „wodza". Różni go Io zasad
niczo od romantycznej trójcy, z której, dziedzictwa emocjalnego czerpał. 
Wieszcze z wczesnej porozbiorowej doby odnosili się do idei krążących, 
a właściwie do jednej, która stanowiła ośrodek duchowego życia emigracji, 
była nią idea wyzwolenia. ściślej: czynu zbrojnego. Dramaty Słowackiego 
i Mickiewicza są niejako poetyckimi monograłiami jednej myśli. Stawiają 
pytania „jak", „kiedy", „kto", jak Io się słanie l'ub słało, co z lego wyniknie 
lub już wyniknęło . Żeromski musi przede wszystkim odpowiedzieć na py
tanie „co" - co zrobić należy, co mówić, co myśleć - a polem dopiero 
odpowiedzieć na pytania, które stanowią właściwą esencję dramatu, gdyż 

jego akcję tworzą i postacie. 
Żeromski wpierw musi tworzyć idee, gdyż owych w słanie wykrystalizo

wanym nie ma wówczas w życiu zbiorowym. Życie polskie w końcu dzie
więtnastego i z początkiem dwudziestego wieku, u schyłku rozbiorowej 
doby, w przededniu rewolucji socjalistycznej, w przededniu wojny i odzy
skania niepodległości, tuż po owym odzyskaniu wreszcie, życie Io - po
wtarzam - znajduje się w słanie takiego uwikłania, że aby ideę jasną, „sce
niczną" uzyskać, pisarz musi za każdym razem uciekać się do osobliwych 
chwytów. Każdy z nich zależy od rodzaju uwikłania, w jakie pisarz po

pada. ( ... ) 
Przykład uwikłania w historię szerszą niż aktualna. Mam na myśli 

Tur o n i a, który jest klasyczną historią czynu zbrojnego, napisaną dokład
nie wedlug powstańczego, romantycznego scenariusza, tyle że niemożliwą 
w 1846 roku. Postępując wedle ,tego scenariusza Szela powinien zawierzyć 
oświadczeniu Huberta Olbromskiego i przyłączyć się do powstania, jak Io 
się dzieje w opowiadaniu Dąbrowskiej na len sam lemat. Szela tym oświad
czeniom nie wierzy i do powstania się niego przyłącza. Dlaczego? Tu na
stępuje motywacja fałszywa, lecz jedynie możliwa, aby dramat, jaki sobie 
Żeromski zamierzył, został wypełniony. Sze'la pozostaje głuchy na mani
festy demokratyczne powsfańców, ponieważ jest przekupiony przez Austria
ków, ponieważ jest głupi i chciwy, ponieważ jest w końcu uosobieniem 
jakiejś przewrotnej, demonicznej, ślepej siły, która historię odwraca od jej 
prawidłowych, sprawiedliwych biegów. Jaka byłaby motywacja prawdziwa, 
Io znaczy historyczna? Taka, jaką sam Żeromski dał w Słowie o ba n
d os i e - taka, jaką w Pop i o łac h wyk 'łada z powodu Michcika. Mo
tywacja ta musiałaby odwołać się do owych spraw starych, nie załatwio

nych, i kióre od jednego zamachu powstańczego czy uwłaszczeniowego 
załatwić się nie dadzą. Nie dadzą się - inaczej mówiąc - rozstrzygnąć 

i załatwić w ramach dramatu, w każdym razie w ramach takiego dramatu, 
jaki był formalnym ideałem Żeromskiego. ( ... ) 

Rzecz charakterystyczna, że w dramatach Żeromski jest większym pe
symisł'! niż w powieściach. Jego powieściowi bohałercwie jednak zdołają 
realizować swoje pomysły reformatorskie. Żaden z bohaterów dramatycz
nych lego szczęścia nie dostąpi. ( ... ) 
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